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আক্বরমিক আসাক্সল্ল বিত্তান্ন 

ও ভ্ডাশগপ 





প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 

বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে বিজ্ঞানের বুল প্রসারের এবং বৈজ্ঞানিক 

তথ্যগুল্দির প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু মাতৃভাষাব্ব মাধ্যমে ইহ! না 
করিতে পারিলে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারিত হইবে না অথবা 

বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তার লাভ করিবে না। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের পক্ষেও বিজ্ঞানের 

আলোচনা ও পঠন-পাঠন মাতৃভাষাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে ছিমত 

নাই। ইহাতে শিক্ষার্থীদের বুঝিবার যেমন স্থবিধা হইবে, বিদেশী ভাষার 

ভারমুক্ত হওয়ার ফলে তেমনই সময়ের অপব্যয়েরও লাঘব হইবে। 

প্রয়োজনসত্বেও এখন পর্যন্ত বাংলাভাষাতেই বিজ্ঞানের পুস্তক তেমন ভাবে 

লেখা হয় নাই এবং বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা জনপ্রিয় হয় নাই। ইহার কারণ 
দ্বিবিধ। প্রথমতঃ সম্পূর্ণ ও সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব। বর্তমানে 
অনেক পারিভাঁষিক শব্ধের প্রচলন হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় উহা সামান্য । 
কোন কোন ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্বগুলি সহজবোধ্য নয় এবং সমূচিতত 

অর্থবোধকও নয়। ফলে উহা! শিক্ষার্থীর মনে ভীতি সঞ্চার করে। এই কারথেই 
বিজ্ঞীন-পুস্তকের পঠন ও লিখন উভয়ই দুরূহ হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ 
বর্তমানে খাহার1 বিজ্ঞান-শিক্ষাদানে ব্যাপূত, তাহারা নিজেদের ছারাদম্া 
ইংরেজীতে পড়াণ্না করিয়াছেন এবং সেই ভাষাতেই অধ্যাপনা 
পুরাতনেব অভ্যাস-মুক্ত হইয়া নৃতন পরিভাষার দাহায্য শিল্ষাাক্ডেরেমরলয় 
প্রয়োজন তাহী স্বীকার করিতে ইহাদের অনেকেই আগ্রহী এন রঃ 

যে সবশ্ন কয়েকজন গত কয়েক বৎসর বাংলাতে পড়হিয়াছেন, তাহার জনতার, 

এই যে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পঠদ-পাঠন শিকাীদের গুষ্ছে জাহবরর সুর 
এবং কল্যাণকর । যে সময়েই বাংলাতে বিজানিচর্চার গ্রচেইা রঃ হুহষে মের 

সময়েই খিক্ষকদিগকে প্রাথমিক পরিমের কটটটুকু সাকার কািতচ হই 
যত শীদ্ব উহা বরণ করা যায়, ততই শঙ্কল। 

কাহারও কাহারও ধারণা বাংলার মাধ্যযে বিজ্ঞান শিক্ষা, ছিলে পরী 
কালে উচ্চতর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি বুবিতে অস্থবিধূ! উই 
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এহ আপাতত যুক্তপ্রক্্ত,বালয়। মনে হয় না। কারণ, সাহিত্য হিসাবে ছাত্রেরা 
ইংরেজী শিথিবেই জব ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত ছাত্র ইংরেজীতে লেখা 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মর্মোদঘাটন করিতে পারিবে না, এক্প হইতে পারে না। 

বর্তমানে কলেজ-জীবনে শিক্ষার্থীর জার্ধান বা ফরাসী ভাষা শেখে না। কিন্ক 

গবেষণাকার্ধে এই সকল ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সাহায্যের প্রায়ই প্রয়েজন 

হইযা থাকে । ছাত্রজীবনে এই সকল ভাষার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পডেন নই বলিয়। 
কোন গবেষক এই সব ভাব! শিথিয়া গবেষণামূলক গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে পারেন 
নাই, এমন শোনা যায নী | যেদিক দ্িযাই বিচার কব যাক, বাংলাভাষার 
মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্ভৃত হইবে এবং সেইশ্প্রয়োজন 

অন্ঠভব করিয়াই বর্তমান প্রচেষ্টাব ব্রতী হ্ইয়াছি। 

পবিভাবা সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ কর প্রয়োজন | এই পুস্তকে যে সমস্ত 

পারিভাষিক শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, উভাব অধিকাংশই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

কর্তৃক প্রকাশিত “বৈজ্ঞানিক পবিভাষা” এবং অদ্ধেয় শ্রীযৃত বাজশেখব বন্ত 

মহাশয়ের পরিভাষা হইতে গৃভীত। অন্যান্ত শব্দগুলি লেখকের নিজেরই চয়ন 

কবিতে হইয়াছে । এই শব্দগুলি সর্বজনগ্রাহ্ এবং প্রামাণ্য বলিরা বিবেচিত 

হইবে কিনা এখন বলা যায না। বিভিন্ন লেখকের চেষ্টায় কালে দঙ্গত পরিভাষা 

গডিয়! উঠিবে, এখন প্রাথমিক গ্রচেষ্টা করা যাইতেছে মাত্র । প্রচলিত পরিভাষার 
ফোন কোন স্থলে অগ্নবিস্তর পরিবর্তন করিতে হইযাছে, অর্থে, প্রাঞ্জল তাৰ 
অহুহাতে! একটি উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। 081এ4৮-এর 

প্র্জিত পারিভাষিক অনুবাদ--“অন্ুঘটক” | কিন্তু এই গ্রন্থে অন্ুঘটকের 

শরিরে অপেক্ষাকৃত দহজবোধ্য প্রভাবক" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে । গ্রন্থের 
গোবর পদ্ধিভাবিক শব্দের একটি তালিকা দেওয়া! হইল । বস্তসমূহের ইংবেজী 
পাসায়নিক আমই রাঁথা হইয়াছে কিম্তু উতাদের বাংল] অক্ষরে বানান করা। 
ইাছে। 

শিক্ষার রাখম পাঠ লওয়ার সময় হংরেজী বা বাংল। পাবভাষার কোন 
আইগেক্ষিক গুরুত নাই, একটি বিশেষ প্রক্রিয়। বুঝাইয়| উহাকে 01507117008 
“পান” রলায় কোন পার্থক্য নাই, এবং পরে তাহার পাতন-ক্রিয়া "বুঝিতে 
হাসার কারণ নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা শবটি অধিকতর সহজ মনে 
ই-বেছি। 40097৫5776 অপেক্ছ ব্াগবন্ধক" কথাটি স্পষ্টতর | 
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আমার পরম স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী এবং ছাত্র শ্রীপ্রমোদরঞ্জন 
গুপ্ত আমাকে এই পুস্তক প্রণয়নে বহুরকম সাহাযা করিয়াছেন । বস্ততঃ, 

ইহাদের অকুঠ সাহাষ্য ব্যতীত কখনও ইহ] আমি সম্পন্ন করিতে পারিতাষ না। 

ইহাদের নাম এখানে উল্লেখ করির| নিজেকে খণমুক্ত করার চেষ্টা বাতৃলতা৷ মাত্র। 
তবুও নাম উল্লেখ না করিলে মনে অস্বস্তি থাকিয়া যাইবে বলিয়াই এই ভূমিকায় 
তীহার্নিগকে ম্মরণ করিতেছি । 

এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীঅমিযরপ্রন মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতা ও একান্ত 
আগ্রহ ব্যতীত ইহার প্রকাশ সম্ভব হইত না। তীাহাকেও আমার আস্তরিক 
কুতঙ্ঞ্তা ও ধন্থাবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । ইতি 

কলিকাতা 

১লা আষাঢ়, ১৩৫৯ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত 





প্রথম অধ্যায় ? 

সূচীপত্র 
প্রথম ভাগ 

৩৭ হও 

অনতরণিকা--রসায়ন-চচাব ইতিহ|স , 

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ জডপদার্থ £ পদাথের /শ্রণীবিভাগ 
তৃতীয় অধ্যায়ঃ স|ধ।বণ পবীক্ষা-প্রণালী 
চতুর্থ অপ্যার £ জড পদাথেব নিত্যতাখাদ £ বস্তব অবিনাশিতা 
পঞ্চম অধ্যায় £ 

বন্ট অধ্য।য় € 
অপ্তম অধ্যায় £ 

বাসাখনিক সংজ্ঞা £ চিঙ্ক, সঙ্গেত ও শমীকধণ 

রালাধশিক সংযোগ-বিধিসমুহ 
গ্যাপায় প্ৰার্থের অবস্থাণত ধ 

অষ্টম অপ্যায় £ আণাধব ও পাবমাণবিক গুকত 
নবম অধ্যায় £ 

দশম অধ্যায় 

একাদশ অধ্যায় 2 

দ্বাদশ অধ্যায় £ 

অয়োদশ অধ্যায়? 

চতুর্ধশ ভধ্যাঁয় ? 

পঞ্চদশ অধ্যায় 2 

০ষাড়শ অধ্যায় ? 

ভগুদশ অধ্তায় 

অষ্টাদশ অধ্যায় £ 
উনবিংশ অধ্যায় £ 
বিংশ অধ্যায় ঃ 
একবিংশ অধ্যায় £ 

দ্বাবিংশ অধ্যায় 2 

গ্যাসাণতশ স্তর £ আজঙোগাড়ে। প্রকল্প 

যোড)৩ ও যোজন৬াখ £ তুলাান্থ শিণয 

পাখমাণাথক গুকত নির্ণথ 
এল পেটি১ ₹ুন-সমপ্বৃতি ত্র 

৩দৎ খিশ্রেষণ 

সই নর ভা জাবণ 

বাপ।যানধ পিিয়া 

পবম।থুণ গঠন 

ভ্িভীক্স হও 2 অধাতব মৌল 
হাহড়োছেন, 

অক্সিজেন 

আক্যাচিঢ--জাবণ ও বিজাবণ -বহুবাপতা--গজোন 

হাইড্রোজেন ও অঞ্িজেনের যৌগিক পদার্থ 
জলেব খরতা--হাইড্রোজেন পার-অল্মাইড 

বায় ও তাহার উপাদান £ নাইট্রোঙ্জেন 
নাইট্রোগেনের যৌগসমূং 
হালে।জেন গোঠী 

ফসফরাস 
স[লফার 

১৯-৬ 

৭-২৮ 

৫৮৫ ০ 

৫০-৫৬ 

৫৬-৬০ 

৬০- ৬৮ 

৬৮-৭৭ 

৭৮ ৮৩ 

৩ ১৩১ 

১০২ ১৭৭ 

১১৩-১২৪ 

৯শনী ১৪6 

১৪৪০-১৫১ 

৯৫৭-১৬৬ 

4 
১৬৭-১ ৭৮ ৰ 

১৭৯..১৪৮ 

১৯৮-২১৭ 

২১৭-২৩০ 

+২৬১-২৬৬ 

২৬৬-৩০৮ 

৩০৯-৩%৯ 

৯8৩89 
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দ্বিতীয় ভাগ 
ভ্ুভ্ডীক্ম ৬১ জৈব রলায়ন 

ব্রয়োবিংশ অধ্যায় 2 কার্ধন (অঙ্গারক ৩-২১ 
ব্ভরূপতা--কাবন-ডাহ-অক্পাইড-_কীর্বন মনোক্সাইও 

চতুবিংশ অধ্াায় দৈব-পদা্থ ইডি 

পঞ্চবিংশ অধ্যার 2 হাইডোকাবন হা 
মিগেন_ উতিলান--আ্যাসিটিলীন-_-জালানি গাস--ক্লোরোফর্ম 

-আয়োডেফর্ন 

বড়বিংশ অধ্যায় £ কোল ও ইথার ৫৬-১৫ 

সগুবিংশ অধ্যায় 2. আলডিহাইড এবং কিটোন ৬৬৭৩ 

অষ্টাবিংশ অধ্যায় 2 জৈব-অযাসিড ৭৩৮৫ 
". তৈল--চবি-_ মোম 

উনত্রিংশ অধ্যায় শর্কর1 £ কার্ধোহা ইড়েট ৮5 
গাছ) ও বনায়ন-_-ভাউটামিন 

ভ্রিংশ অধ্যায় £ বৃত্তাকার জৈব-পদা বৌ 
বেন্জিন_--টলুইন-_নাইট্রোবেনজিন- আনিলান--ফিনোল 
-বেনজয়িক আ।সিড 

চ্তহ্য খন 

প্রকঞজ্িশখ অধ্যায় 2 ধাতৃসমূহ £ সোডিয়াম ১০৬-১৩৭ 

াজিংশ অধ্যায় £ ম্যাগনেপিয়াম, ক্যালপিয়াম এবং 
আযালুমিণিয়াম ১৩৭-১৫৮ 

তরন্থিংশ অধ্যায় জিঙ্ক (দত্ত) ১৫৮-১৬২ 

জতুন্তিংশ অধ্যায় £ আয়রন (লৌহ) ৬৬৩-১ ৭৮ 

খতন অধ্যার £ লেড (সীসক ) এবং কপার (তা) ১৭৮-১৯৪ 

হ্ুরিংশ অধ্যায় ৪ রাসায়নিক গণনা ১৯৪-২৪৬ 

পরিভাব! ২৪৭-২৬১ 

চারিরা শী ২৬২-২৬৪ 



এপখন্ম আন্াযান্ত 

অবভনব্রাণকা 
সৃষ্টির আদি হইতেই মানবমনে পাঁরিপাশ্থিক জগৎ সম্বন্ধে বহু গ্রপ্ন 

জ[গিয়ঃছে | বনু উপায়ে মান্তিষ এই দিজ্ঞাপাব সমাধানের চেঞ্ছ] করিয়াছে | 

ফগধযুগাস্তবের সাধনার ফলে মান্তষ বুঝিয়াছে জড়, শক্তি ও চেতনা এই তিনটি 

উপাদানের সাহীযো এই বিশ্বজগহের গ্ুকাশি। আমাঁদেন বৈভিন্ন ইঞ্জিক্বান্ত- 
ভতিখ সাহাযো জড় ও শক্তির অস্তিত্ব বা পরিবর্তন সন্বদ্দে জাঁষরা সচেতন 

ই, ভড় ও শক্তি আমাদের ইপ্ডরিয়েব সাহ।যো চেতমাব রা উপস্থিত হয় 

এবং জনের সঞ্চীব করিয়া থাকে । 

বিশ্বেব বৈচিত্রা এবং ভাহার রহস্তা উদঘণটনেব জন্ত মানুষ তাহাঁব ইন্দ্রিয়লক 

জ্ঞীনলে পযবেক্ষণ,) পরীক্ষা ইতাদির সাহাষো সত্যে প্রমাণিত করে। 

বর্ণ ৪ পণীক্ষার দ্বার। যখন এই সমস্ত াঁনকে যুক্তিসঙ্গত ও কসতদদ্ধ করা৷ 

, খল চদা ঘাঁঘ যে বশ্বভগতেব অসংখা ঘটনা কতকগুলি বিধি ব। 

নিয়মের ভবন, এই বিধি-নিয়্িন জ্রানকেই বিজ্ঞান নামে অভিহিত 
করা হয বিজ্দানাদেব বিশ্বাস গগতের ঘটনা-পরম্পর। কতকগুলি শৃঙ্খল! ব1 

শিমের বন্ধনে চলে এবং এই নিক্ষমগ্ডলি দেশকাল-নিবিশেষে শাশ্বত | 

প্রকুকিণ বাজে কোন খামখেয়ালী ঘটনার সংঘটন সম্ভব শয্ব, সব কিছুকেই 
নিরমের প্রতিপকি মানিয়া চলিতে হয়। হাইড্রোজেন ও অক্বিজেনের 
সমন্বয়ে হপেব হষ্টি হইয়াছে--এই সত্যটি সনাতন এবং দেশক্কালভ্ের্দেও ইছ। 

অশু& থাকে 1 অতীতে আমর] দেখিয়াছি যে জল হইতে হাইডরোঁতজন ও 
অক্সিজেন পাওয়া যায় এবং বিজ্ঞানী বিশ্বীস করে ভবিষ্যতেও ঘে কোন দেশে 

জল হইছে এই ছুইটি উপাদীনই পাঁওয় যাইবে । যেকোন বৈজ্ঞানিক সত্য 
বা নিয়ম সহজেই এই অক্ষম অন্গবতিতা। প্রযোজ্য | 

আমাদের বিজ্ঞান-সাধনার দুইটি দিক আছে। মানুষ তাহার কুতাপপাসা। 
স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার প্রয়োজনে বিজ্ঞানের চর্চা করে । ইহা বিজ্ঞানের 

ব্যবহারিক [দক । দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে সরল নিয়মের 

অনুসন্ধান করিয়া তাহার অন্তনিহিত রহস্থ উদঘাউপ করিতেও মানুষ চেঞ্জ 

১ম-+১ 
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মাধামিক রসায়ন বিজ্ঞান 

করে। ইহাকে বিজ্ঞানের দার্শনিক দিক বলা যাইতে পারে । বস্ততঃ, এই 

দিকটি মাছষের চিরস্তন জিজ্ঞাসার ফল। এই দিকে আমরা যত অগ্রসর হই, 

আমাদের জ্ঞানের পরিধিও তত বুদ্ধি পায় এবং উহার সঙ্গে বিজ্ঞানের 

ব্যবহারিক প্রয্মোগেরও উন্নতি হয়। 

প্রকৃতির নানা বিচিত্র ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবন্ধ কর! বিজ্ঞানের প্রধান 
কাজ এবং ইহার ফলে মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে বছ তথ্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ 

হইয়াছে । এই সমস্ত জ্ঞান আবার বহু রকমের । আলোচনার স্ববিধাঁর 

জন্ঘ বিজ্ঞানেরই নিয়ম অন্গসারে এই তথ্যগুলিকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত কর! 

হইয়াছে যেমন, পছাথবিষ্ঞা, রসায়লবিদ্যা, ভূবিদ্ভা, জীবর্বদ্যা। 
জ্যোতিবিষ্ঠা ইত্যাদি । এইভাবে বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন ধারার উৎপত্তি 
হইয়াছে । 

ল্রত্নাভ্রম্নন্বিহ্্যো 2 জড় জগৎ বিভিন্ন বস্তর সমবায়ে গঠিত । আমরা 

জগতে বহু রকমের বস্ত বা পদার্থের সংস্পর্শে আসি, তাহাদের আকার-প্রকার, 

গুণাবলী সবই বিভিন্ন_তাহাদের কোন কোনটি হয়ত দেখাও যাঁয় না। 

আমাদের ইন্জ্িয়ের সাহাষ্যে আমর] উহাদের সকলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ | 

আবার নিজেদের স্বাভাবিক ধন্মে অথবা। নানারকম শক্তির সাহায্যে এই সকল 

পদার্থের নিরস্তর অগণিত পরিবর্তন হইতেছে । বীজ বপন করিলে জল, বাঁধু ও 

শাহাঁঘ্যে উহা হইতে গাঁছ এবং পরে ফুল-ফল সবই হইতেছে । খা 

হত শরীরের অভ্যন্তরে রক্তমাংসের স্য্টি হইতেছে এবং শক্তির *সঞ্চার 

| তেল পুড়িয়া বাম্প ও অঙ্গারাম্ে পরিণত হইতেছে এবং আলো ও 
উত্বীপ বিকিরণ করিতেছে-_এই রকম বস্ত মাত্রেরই কোন না কেনি রকম 

পরি সন্ব । পদার্থের গঠন ও গুপ, তাহাদের প্রস্ততি-প্রণীলী এবং নানা 
অবস্থা জাঙগাদর বিভিন্ন পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাই 'রসায়ন- 

বিজ্ঞ 

রি্াক্সন্নচর্গান্প ইতিহাতন  পর্ধবেক্ষণ ও পরীক্ষাই'জ্ঞানলাভের 
যজানসম্ঘত শ্রেঠ উপায়। বর্তমান যুগের রসাঁয়নেও তাহার ব্যতিক্রম হয় 
নাই! কিন্ত রসাঘনের আলোচনায় পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-পদ্ধতির অবলম্বন 

রর রে দিনেক নয়। বস্ততঃ, সপ্তদশ শতান্ধীর পূর্বে রসায়নে ধারাবাহিক 

রবেবণ। বা পরীক্ষা ভার প্রমাণিত তথ্যে উপনীত হওয়ার কোন প্রচেষ্টা দেখা 



_ অবতরণিক। ত 

যায় নাই। কিন্তু বিজ্ঞান হিসাবে রসায়নের চর্চা না হইলেও বন্ুবিধ শিল্পে 

রসায়নের নান প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ কয়েক হাজার বৎসর হইতে 

চলিয়া! আসিতেছে । অতি প্রাচীন কালে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে ষে এই 

শাস্সের বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল, একথা! আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিশ্চিতব্পে প্রমাণ 

করিয়াছেন । প্রায় সেই সময় চীনদেশেও বোধ হয় অল্লবিজ্তর রসায়ন-চর্চ 

হইয়াছিল» সেই প্রাচীন হিন্দু-সভ্যভার যুগে এদেশে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ 

হইতে নানারূপ ধাতু প্রস্তত হইত। তখনকার দিনেও আমুর্বেদ-শাস্ত্রবিদ্গণ 

ভারতে গাঁছপাঁল ও নানা খনিজ হইতে উষধ প্রস্তত করিতেন, ইহাতে যে 

নানা রক্মের রাসায়নিক প্রস্ততি-প্রণালীর প্রনোজন হইত তাহাতে সন্দেহ 

নাই। শ্বধুব্যবহারিক দিক হইতেই নয়, দার্শনিক দিক হইতেও হিন্দুরা 

রসায়নের গভীর পর্যালোচনা করিয়াছিলেন । শ্রীষ্টের জন্মের ছয়-সাত শত বৎসর 

পূর্বে হিন্দ দার্শনিক কণাদ বস্তর গঠন সম্বন্ধে তাহার পরমাগণুবাদ প্রচার 

করিয়াছিলেন । রসায়নশাস্ত্রের উপর হিন্দুদের এই অধিকার কয়েক শত বৎসর 

অন্ততঃ অক্ষু্ধ ছিল। কেননা, দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগেও নাগীজ্ুনিকে 

আমরা বিভিন্ন বাবহারিক রসায়নের প্রণীলী উদ্ভাবন করিয়া খ্যাতি লাভ 

করিতে দেখি । তীহা'র কোন কোন প্রণালী আজ পর্যস্তও অনুসরণ কর! হয়। 

হিন্-সত্যতাঁর সঙ্গে স্ঘর্ধ ও সংস্পর্শের ফলে রসায়ন গ্রীসে প্রবেশ লাভ 

করেশ গ্রীক-সভ্যতার ধুগে রসায়ন সেখানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত 

হইয়াছিল. লিউকিপ্পাস্ হইতে আযরিস্টোটুল পধস্ত বহু খ্যাতনামা গ্রীক 
দার্শনিক জড়-পদার্থের গঠন ও উপাদান সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচার করেন 

সপ্তম শতাবীর মধ্যভাগে গ্রীস হইতে রসায়ন মিশরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার 
করে। মিশরীয়গণ দ্বার নীল-উপত্যকার কালো মাটিতে এবং আলেকজেনিয়ার 

ধাতু ও কাচ প্রস্থাতিতে এই সকল মতবাদের বহুল প্রয়োগ দেখা ধা্টিং 

মিশরের একটি নাম “কিমিয়া! অর্থাৎ কালে! জমি”_এই “কিমিয়া” নাঁম হইতেই 
সম্ভবতঃ রসাঁয়দের বর্তমান ইংরেজী নাম 40136701905” উদ্ভূত । মিষতুমীয় 

যুগের শেষে আরবীয়গণ মিশর হইতে অনেক রাসায়নিক পদ্ধতি ও প্রশী্দী 
আনিয়া, বাগদাদে উহীর প্রচলন করেন। সেই সময় রসায়নের নীষরধ 
হইয়াছিল 'আযালকেমি” এবং আ্যালকেমিবিদৃদের প্রধান ছিলেন “জাবের | 
জাবের' এবং তাঁহার সমসাময়িক কয়েকম্বন বৈজ্ঞানিক বছররুঘের 
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করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রসায়নের এই এক্সামিক প্রবাসের দিনে বিশেষ কোন 
উন্নতির পরিচয় পাঁওয়। ধায় নাই । এই সময়ে কতকগুলি অর্ধত্য ও কুসংস্কার 

বসায়নচ্চীয় স্থান পাইয়াছিল। অনেক আরবীয় রসায়নবিদ্ মনে করিতেন 
রসায়নচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য 'পরশপাথর? আবিষ্কার, যাহার সাহায্যে নিকুই 

ধাঁতুকে স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব হইবে । আরব হইতে স্পেনের মধ্যবতিতায় 
রসায়ন-আলোচন। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্ত প্রায় 

তিনখত বংসর আর ইহার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই । এই সময়ে 

ভথাকথিত ইউরোপীয় রাসায়নিকের! মনে করিতেন রসায়ন রাতারান্তি 

ধনী হইবার উপায়। বস্তুতঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ লোককে প্রতারিত 

করার জন্যই ইহা] ব্যবহৃত হইত। ষোঁড়শ শতাব্দীতে 'প্যারামেল্সাসের? নেতৃত্বে 

একদল রসায়নবিদের অভয় হয়। ইহারা মনে করিতেন যে রসায়নের 
একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনকে সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত করিয়া অমরত্ব দেওয়া । 

স্থতরাঁং রসায়ন কিয়ৎকালের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত হইয়া! পড়িল। 

কিন্তু এই সময়ে রসায়নে কিছু কিছু পরীক্ষামূলক কাজও হইয়াছিল । 

পর্যবেক্ষণ ও পৰীক্ষা! দ্বার] সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি রসায়নে প্রথম 

প্রবন্তিত হয় সপ্তদশ শতকে রবার্ট বয়েলের সময় হইতে । এই সময় হইতেই 
বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষার চেষ্টা হয় এবং পরীক্ষার ফল হইতে যুক্তিতর্কের 

সাহাষ্যে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথ দেখা ষায়। ইউরোপের বিভিন্ন 

দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে রসায়নের মৌলিক তথা আবিষ্কারের প্রতি অন্তরাঁগ 

ু্খায়াম অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্গে ল্যাভভয়সিয়র ও বার্থেলে, ইংলগ্ডে 
প্রিকঙ্গী ও ক্যাভেগ্ডিস সুইডেনে সিলে প্রভৃতি মনীষীরা! বু পরীক্ষীসন্মত 

অতবাদ খারা রষাক্সনকে প্রভৃতন্ধপে সমৃদ্ধ করিয়া! তোলেন । বাধুর মিশ্রগঠন, 

অড়ের নিত্যতাবাদ প্রতৃতি প্রমাণ করিয়া ইহারা, বিশেষতঃ লাভয়পিয়র, 
ববসায়নচর্গয় দৃ্িভ্গির আমূল পরিবর্তন করেন এবং ইহাকে একটি পরিপূর্ণ 
জানে পতিত করেন) ,আজ পর্যস্তও এই গবেষণা ও পরীক্ষার ধারা 

শাতিহত বেগে চলিয়াছে এবং বন্ধ তথ্যের আবিষ্কারে উত্তরোত্তর জ্ঞানের 

পরিধি বাড়িয়াছে । আজ এই অন্থসন্ধিংসা মগ্র জগতে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে 
আারেভোক দেশেই ইহার তথ্যনিক্ষপণ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য অভূত- 
শুর পীবেযণ] চলিয়াছে 



অবতরণিকা ৫ 

ল্লঙাম্নন ও তাহাল্ল ব্যবহার £ -বর্তমানে রসায়নের চর্চা এতটা 
ব্যাপকভাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছে যে ইহ] নিজের গণ্ডি ছাঁড়াইয়াও 

অন্যান্ত বিজ্ঞান-শাখার সহিত কোন কোন স্থানে সহব্যাপ্ত হইয় পড়িয়াঁছে। 

ভূ-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান ইত্যাদি আজ আর রসায়নের সাহাষ্য 

ব্যতীত পরিপূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। উহার সঙ্গে সঙ্গে রসায়নের ব্যবহারিক 

প্রয়োগও*অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে ।' কৃষক আসিয়া আজ তাহার জমির জন্য 

সার” তৈয়ারী করিতে বলিতেছে। চিকিৎসাঁবিদের ওষধ রাসায়নিকের 
পরীক্ষাগারে প্রস্তত হইতেছে । খনিজ হইতে লৌহ, তামা প্রভৃতি প্রস্তুত 

করার জন্ত উৎপাদনকারীর] রসায়নের দুয়|রে ভিড় করিয়াছে । ইঞ্জিনীয়ারের 

বিশেষ রকমের ইস্পাত চাই, চর্মকাঁর তাহার চাঁমড়া উন্নততর করিতে চায়, 

কুস্তকাঁরের চাই পর্সেলীনের জন্য চিক্কণ লেপ, এই রকম আরও কত কি? 

মানুষের টৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ঘটনার সঙ্গে রসায়ন ওতঃপ্রোতভাঁবে 

মিশিয়া যাইতেছে | 

অন্রবস্ত্রের চহিদা, রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যোন্নতি--এইগুলি আমাদের জীবনের 

প্রধানতম সমস্যা । রসায়ন মানারকমে এইসকল সমস্যার সমাধানে প্রতৃভ 

সাহায্য করিয়াছে। 

কত্রিম সার প্রয়োগে খাছ্যশস্তের ফলন বুদ্ধি পাইয়াছে । উত্তম বীজ দীর্ঘদিন 
সংরক্ষিত করিয়া উন্নততর শস্ত উৎপাদন করা হইয়াছে । রসায়নের কল্যাথেই 
এ সকল সম্ভব হইয়াছে। নানানধপ কীটনাশক ভ্্ব্যের ব্যবহারে 'পোঁব "রগ 

কীটপতঙ্গের আক্রমণ হইতে শন্তের বিনাখ বন্ধ হইয্বাছে । বিশেষ ্রজিয়ান 

সাহায্যে রাঁপায়নিক দীর্ঘদিন খাছ্যসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়! . শস্ের “অপত 
নিবারণ করিয়াছে । অপর দিকে, কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম তত ইত্যাদি: প্স 
করিয়া রসায়ন বন্ত্রসমস্তাত্র সমাধাঁনেও সাহীষ্য করিয়াছে, এবং..নানা উল্লত 
শ্রেণীর পরিধেয় স্থত্টি করিয়াছে, তছুপরি নানা বর্ণের সমাবেশে উহাদের 
সৌন্দ্য-হটটিতে*সাহাষ্য করিগ্াছে। 

রাসায়নিক গবেষণাগারে ভাইটামন 9. শরারের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যান 
প্রস্তুত রুরিয়া খাছ্যের উন্নতি সাধন: করিয়াছে ॥ ফূলে, মাছয স্বাস্থ্যোরতি করিতে 

পাঁরিয়াছে। আবার, নিউমোনিয়ার জন্ম পেনিসিলিন, কাঁলাজরে ইউরিগ 
হিবামিন, ্যালেরিয়াঁর জন্য কুইনিন, আাটেিন পস্কৃতি প্রন্তত করিয়! রসায়ন 
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মাষের রোগমুক্তিতে অপরিসীম সাহাধ্য করিয়াছে। শুধু তাই নয়, আয়োভিন, 
ভি. ডি. টি. ফিনাইল ইত্যাদির দ্বার] রোগজীবাধুর ধ্বংস সাধনের কলেও 

আমরা অনেকটা নিরাপদ হইয়াছি। রেডিয়াম ও তেজক্তিয় রশ্মির প্রয়োগে 

দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব হইয়াছে । ক্লোরোফর্,,। নৌভোকফেন 

জাতীয় চেতনানাঁশক দ্রব্যের ব্যবহারে অস্ত্রোপচার সহনীয় হইয়াছে । এই 

সকলই রসায়নের কাজ। 

ইহ] ছাড়াও মানুষের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রসায়নের অবদান অসংখ্য । 

রসায়নের প্রয়োগশালাতে আসিয়৷ বিস্মিত নয়নে দেখি, কয়ল! হইতে প্রান্ত 

হইতেছে হীরকথণ্ড, আলকাতরা হইতে পাওয়া যাইতেছে নান! প্রকারের 

উৎকুষ্ট রঙ, সুগন্ধি ও ওঁধধ। রাসায়নিক বলেন চিনি, কাগজ আর স্পিরিট 

একই মৌলিক পদীর্থের সাহায্যে সৃষ্টি হইয়াছে । কাঠ আর বাশ হইতে 

পাওয়৷ যাইতেছে কাগজ, সেলুলয়েড, আরও কত কি? কৃত্রিম উপায়ে 

প্রাঞ্টিক তৈয়ারী করিয়া উভা হইতে নানা প্রয়োজনীয় সামগী প্রস্ত্তত হইতো 

এই সবই মান্টবের জুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্ই প্রয়োগ কৃরা হইতেছে! 

প্রকৃতির অভাব এসশালাতে আজ পরিপূরণ হইতেছে_কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম 

রেশম, কৃত্রিম পেট্রোল, আরও সহম্ত্র রকমের বস্তর উৎপাদনে জীবনযাবা 

স্বচ্ছন্দ করার প্রয়াস চলিতেছে । 

বহু-গ্রচলিত শিল্পেরও উন্নতি-সাধন করিয়। রসায়ন মানবসমাঁজের ত'ণেষ 

কল্যাণ সাধন করিয়াছে । আকরিক হইতে নানাবিধ ধাতু নিষ্কাশন ও 

বিভিন্ন মিশ্রধাতুর উৎপাদনের ফলে য্ত্রশিল্প সম্ভব হইয়াছে, যানবাহন, 

এরোগ্সেন প্রভৃতি গ্রস্তত করিতে পারা গিয়াছে। উন্নততর গ্যাসোলীন, 

ডিজেল তেল, রুত্রিম পেট্রোল, কৃত্রিম রবার না থাকিলে এত সহজে সারা 

পৃথিবী পরিভ্রমণ কি সম্ভব হইত ? 

অবশ্য রসায়নের পরীক্ষাগারেই আবার ঘত বিস্ফোরক আর বিষাক্ত 
গ্যাসের স্থষ্টি হইয়াছে এবং তাহার সাহায্যে লক্ষ লক্ষ মান্গঘের জীবন নাশ 

হইয়াছে । কিন্তু ক্ষমভাঁলোভী রাঁজপুরুষ ও রাজনীতিবিদের ঘ্দি কোন 

রাসায়নিক আবিষ্কারের অপপ্রয়োগ করিয়! সমাজের ধ্বংস সাধন ,করেন, 

তাহার জন্র রসায়ন দায়ী হইবে কি? 
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ভাডে পদার্থ 

২-১। শ্চ্ার্থ 2 বস্তজগতে আমরা অনেক রকম পদাথেরি সংম্পশে 

আসি। আমাদের বিভিন্ন ইন্্িয়ের সাহায্যে আমরা! এই সকল পদার্থের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া! থাকি । স্থতরাং পদীর্থ ইন্দ্িয়গ্রাহা। স্পর্শ 

স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদির দ্বারা আমর! পদার্থের স্বরূপ নিশয় করি। পদার্থ ইন্রিয়- 

গ্রাহ হইলেও একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ষাহা কিছু ইন্ড্রিয়গ্রাহ তাহাই 

পদার্থ নহে । যথা, স্পর্শের দ্বারা আমরা উত্তীপ অন্রুভব করিতে পারি. কিন্ত 

উত্তাপ পদার্থ নহে, শক্ভিবিশেষ । 
পদ্দা্থ মাতরেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ বা ধঙ্গ থাঁকে । প্রথমত পদীৎ 

স্থান অধিকার করিবে । দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত পদার্থেরই কিছু না কিছু ওজন 

থাকিবে । * শক্তির কোন ওজন নাই । তৃতীয়তঃ, চাপের সাহাঁধ্যে যে কোন 
প্রকার পদাথের ভিতর গতিবেগ স্ঞার করা সম্ভব । যেমন, একটি টেবিল 

সাধারণতঃ নিশ্চল অবস্থায় আছে, কিন্তু একদিক হইতে উহাতে যথেষ্ঠ চাপ 

দিলে উহা] অপরদিকে সবিয়া] যাইবে, উহাতে গতিবেগ সঞ্চারিত হইবে । 

প্রত্যেক পদার্থেরই এই তিনটি গুণ থাকে । অতএব বলা যায়, ইক্জ্রিয়গ্রাঙ্ছ, 
ওজন-বিশিষ্ট, স্থানব্যাপী ও চাপ-শক্তির প্রভাবে গতিশীল বন্বই পদার্থ । 

২-২। পদার্থের আসন্বন্ছাতিল্ ৪ আমরা পদার্ঘপমুহকে তিন 
অবস্থায় দেখিতে পাই ২১) কঠিন, (২) তরল, ও (৩) গ্যাসীয় অবস্থা | 

বালি পার্থ £ কঠিন পদার্থের একটি নির্দিষ্ট আকার ও 'আয়তম 
আছে। তাহা ছাড়া, বাহির হইতে বলপ্রয়োগ ব্যতীত তাহাদের আকারের 
কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়; অর্থাৎ কঠিন পদার্থের খানিকটা দৃঢ়তা আছে। 

কাঠ, লবণ, বালু, লৌহ, স্বর্ণ ইত্যাদি কঠিন পদার্থ । 
তল্ঞত্ন পদ্দার্থ ৪ তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আকার নাই। কিন্ত নিদি 

আয়তন আছে। যে পাত্রে রাখা যায়, ইহা তাহার আঁকার ধারণ করে। এব 

মাস জল একটি থালাতে ঢালিয়া দিলে উহ খালার আঁকার ধারণ করে, কি 
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আয়তন একই থাকে । ইহা! ছাঁড়া, তরল পদীর্ঘ সর্বদাই নীচের দিকে প্ররাঁহিত 

হয় এবং তরল পদার্থের উপরিভাগ সর্বদা সমতল থাকে । জল, তেল, পারদ, 

মধু ইত্যাদি তরল পদীর্ঘ। 

গ্যাস্পীক্ পঙ্গোর্থ ৪ গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোন আকার ও নাই, 
আয়ভনও নাই। উহার যত স্বপ্নই হউক, যে পাত্রে থাকিবে তাহার সমস্ত 

স্বান অধিকার করিয়া সেই পাত্রের আকার ধারণ করিবে । গাসীয় পদার্থের 

কতকপ্তলি বেশিষ্ট্য আছে । গ্যাঁসীয় পদার্থের স্কোচন ও প্রলারণ-ক্ষমতা 

অধিক। চাঁপে পড়িয়। সঙ্কচিত হওয়ার ধর্মকে গ্যাসের সংনম্যত। (০০৮ 
1555981511105) বলে। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি গ্যালীয় পদার্থের উপর যত 

চাপ দেওয়! যাঁয় ততই উহার আয়তন কমিয়! যায়; আবার চাঁপ কমাইয়া 

দিলেই উহার আয়তন প্রসার লাভ করে। কঠিন ও তরল পদার্থের এই ধন্ধ 
প্রায় নাই বলিলেই চলে। বায়ু, কার্বন-ডাই-অক্সাইভ, হাইড্রোজেন ইতাদি 

ণ্যাসীয় পদার্থ । 

পদার্থের এই ত্রিবিধ অবস্থা সঙ্গন্ধে আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগা | 

সাধারণতঃ, একই পদার্থ তিনটি বিভিন্ন অবস্থাতেই থাঁকিতে পারে । যেমন 

বরক, জল ও বাম্প একই পদীর্থ, একই উপাদানে গঠিত । কঠিন বরফকে 

উষ্ণ করিলে তরল অবস্থায় অর্থাৎ জলে পরিণত হয় এবং জলকে ফুটাইলে 

বান্পে পরিণত হয়। সকল ক্ষেত্রেই উত্তাপের সাহায্যে কঠিন হইতে ভরন্ব 

এবং গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণতি সম্ভব । অবশ্য, বিভিন্ন পদার্থের এই অবস্থাস্তর 
ঘট'ইিতে বিভিন্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়! জল যতটুকু উষ্ণ করিলে বাম্প 
হয়, পারদকে গ্যাঁসীয় অবস্থায় রূপাস্তরিত করিতে হইলে উহা অপেক্ষা অনেক 

বেশী উষ্ণ করিতে হইবে । কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যাঁয় যে উত্তাপের 

প্লাহান্ব্যে কঠিন অবস্থা হইতে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থায় ষাঁওয়া যায় । যেমন 

,.আফ্ষোডিন ইত্যাদি । সকল বস্থই যে উত্তাপের সাহাধ্যে কঠিন হইতে 

রূপ হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কাঠকে খুব উত্তপ্ত করিতে অঙ্গারে 
' পরিণত হইয়া যায়, তরলতা আদলে ন।। 

২২৩০ প্লান শর্ম £ প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব কতকগুলি ধর্ম 

বা গুণ আছে। কোন পদীর্ঘকে জানিতে হইলে উহার ধর্মগুলির সহিত 
শরিচিত 'ছওয়। গ্রয়োজন $. যেমন, জলের কতকগুলি ধর্দ আছে যাহা হইতে 
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সহজেই আমরা জল চিনিতে পারি। জল স্বচ্ছ, জলের হিমাঙ্ক ও স্কুটনাঙ্ক 
যথাক্রমে ** এবং ১০০ সেটিগ্রেড । জলে লবণ, ' চিনি ইত্যাদি দ্রব হইয়া 

থাকে, বিছাতপ্রবাহ দ্বারা জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয় । 

এই সমস্ত এবং আরও অনেক ধর্মের দ্বারা আমর] জলের স্বরূপ চিনিতে পারি। 

এইরূপ প্রত্যেক পদার্থের কতকগুলি ধর্ম আছে। 

বৈজ্ঞানিকের পদার্থের ধর্মগুলিকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা 

করেন । (১) অবস্থাগত ধর্ম বা ভোত ধর্ম (61755808] 1):0106669) ১ 

(২) রাসায়নিক ধর্ম (01765971091 1001061612৪) | যে সমুদয় ধর্ম হইতে শুধু 

পদার্থের বাহক অবস্থা! ও ব্যবহার বুঝ! যাঁয় তাঁহাকে উহার অবস্থাগত ধর্ম 
বূলে। কিন্তু পদার্থের কোন ধর্ম গ্রকীশে যদি পদার্থটি নিজেই ভিন্ন কোন 

বস্ততে পরিণত হইয়! যায় তাঁহ1 হইলে সেই সব ধর্মকে রাসায়নিক ধম" বলা 
হয়। অর্থাৎ যে ধর্মের জন্য বস্তর মৌলিক রূপাস্তর ( অবস্থাস্তর নহে ) 
ঘটে, তাহাই রাসায়নিক ধর্শ। জল স্বচ্ছ, জল ১০ ডিগ্রী উত্তাপে বাশ্পে 

পরিণত হয়__এই সকল উহার অবস্থীগত ধম( কেননা, এই গুণাবলী ছার) 

উহার বাহ্িক অবস্থা প্রকাশ পায় এবং বান্পে পরিণত হইলেও কোন নৃতন 

পদাথের হষ্টি হয় না। কিন্ত জলের ভিতর বিদ্যুত্প্রবাহ চীলনা কর] হইলে 

সর্বদাই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাঁওয়া যায়। অথবা জলের ভিতর এক 

টকরা সোডিয়াম দিলে জল ক্ষারে পারণত হয় । এই সকল প্রকৃতি বা ধর্ম 

হেতু জল নৃতন বস্ততে পরিণতি লাঁভ করে । এই ধর্মগুলিকে উহার রাসায়নিক 
ধর্ম বলা হয়। | 

অনেক সময় ভৌত ধম যেমন বর্ণ, গন্ধ, স্ষটিকাকৃতি প্রভৃতির মাহাযো উহ্থাকে চিনিতে পারা 

সম্ভব। তুতে নীন্ক এবং চিনি সাদা, অক্সিজেন বর্ণহীন কিন্ত ক্লোরিন গ্যাস সবুজ, তামা জাল্চে 

আর টিন সাদাঁ। এই সকল ক্ষেত্রে রঙ দেখিয়াই উহাদের চিহিত কর! সম্ভব । ."্আবার ফল ও 

কোহল উভয়েই ৰর্ণহীন, কিন্তু বিশিষ্ট গন্ধের সাহায্যে কোহলকে চেনা যাঁয়। সেইরূপ অক্সিজেন 
ও আ্যামোনিয়! গ্যাস উভয়েই বর্ণহথীন, কিন্ত অল্পিজেনের গন্ধ নাই, আমোনিয়ার তীত্র গন্ধ আছে । 
এসকল ক্ষেত্রে গণ্ধ বস্তটিকে চিনিতে সাহাধা করে । কোন কোন সময় স্পর্শের সাহায্যও বিভিন্ন 
বন্য চিজ্িত করা সম্ভব! ময়দা ও চিনি, অথবা গ্র্যাফাইট ও লৌহ উহাদের স্পর্শ করিয়াও 

বলা যায় 
বস্তর গুরুতও সময় সময় এক হইতে অপরকে পৃথকভাবে চিনতে যবাহায্য করে, যেমন 

আ্যালুমিনিয়াম খুব হাক্ধ! আর সীদা খুব ভারী॥ ফটকিরির শ্কাটিক. চিনির স্ষটক হইতে, 
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বিভিন্ন, সৃতর|ং স্কটিকাক্কৃতি দেখিয| উহাদের কোন্টি কি জানা সম্ভব। লোহ! এবং সীসা চিনিতে 

হইলে উহ।দেব চুম্বক পরীক্ষ/ই সবচেয়ে সুবিধাজনক । কখনও কখনও জলে দ্রাব্যতা দেখিয়!ও 

জিনিস চিনিতে পারা যায়_-যেমন চিনি জলে জ্রাধ্য, বালু অদ্রনণীষ । 

পক্ষাস্তরে, বাসায়নিক ধর্মের সাহাযো বন্ঘ সনাক্ত করাই সাধারণ রীতি । কষল! পোডাইলে 

যে কন-ডাউ-অল্াইড গ্যাস পাওয়া যায়, উহা! পরিক্ষাব চুনের জলের সংস্পর্শে আদিলেই চুনের 

জল পেল!টে ও সাঁদা হইয়া যায়। উহা! একটি রাপাঁধনিক পরিবর্তন এবং কার্বন-ডাঈ- 

অঙ্গার এই রাপাষনিক গুণ হইতেই উহাকে সর্বদা] চিজ্দিত কর| হয | 

২-৪। পলাশের শ্রেনীজিভ্ভাগ & দৈনন্দিন জীবনের প্রতিক্ষণে 
আমরা, অসংখ্য রকম পদার্থের সংস্পর্শে আসি। এই সকল বিভিন্ন 

পদার্থ পরস্পর স্বতন্ত্র এবং প্রতছাকের কন্তকপ্তলি নিজম্ব ধর্শ আছে । আবার, 

অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগে, 

তাহ।দের আকার-আয়তম ইত্যাদিও এক নয়, কিন্তু তাহারা একই 

উপাপানে গসিত বা একই বস্ত্র ভউতে উত্পন্ন। যেমন কলের পাইপ, কলমের 

নিব, বূনসেন দীপ, ঘরের কাড় ইতাদি সরই বিভিন্ন পদাথ, কিন্ত একহ 

উপাদীন শৌহদ্বারা তেয়ারী। | 
পদার্থের কান ণীগত বিভাগ করিতে হইলে উন্তাদের উপাদানের 

কথা প্রথমে ভাবিতে হইবে । প্রত্যেকটি পদাথ যে একটি মাত্র উপাদানে 

গঠিত হইবে এমন কোন নিশ্চয়ভা নাই । দুধ যেমন জল, জেহব্রবা, শর্করা, 

প্রোটিন ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তর সংমিশ্রণে তৈয়ারী, সেই রকম কাাম়াটিতেঞ 

আমরা বছু রকমের কঠিন দ্রব্য এবং দল দেখিতে পাই । স্থুতরাঁ অনেক 

পদার্থে ছুই বা ততোধিক বস্ত একত্র মিশ্রিত অবস্থায় থাকে । এই সকল 

মিশ্রিত পদার্থের উপাদানগুলি পদার্টির সমস্ত অংশে সমান অনুপাতে নাও 

থাকিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা ষাঁয় যে যদি কিছুট1 নদীর জল একটি 

কাচের গ্লামে রাখিয়া দেওয়! খায়, তবে দেখা যায় নীচের দিকে অনেকটা মাটি 

ও বালি জম! হইয়াছে । গ্লাসের উপরের অংশে জল ও মাটির অনুপাত 

মীচের অংশের অনুপাঁতের সমান নয় । আবার অনেক পদার্থ আছে, যাহাতে 

পদ্দার্থটির যে কোন অংশে উপাদনিগুলির অন্গপাত একরকম । যেমন- দু 

একটি গ্লাসে রাখিলে উহার যে কোন অংশে জল বা প্রোটিন বা শর্করার অংশ 
একই দেখা যাঁয়। বলা বাহুলা, যে সমস্ত পদার্থে একটি মাত্র উপাদান 
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আছে, উহা কাহারও সহিত মিশ্রিত নয়, তাহাদের সমস্ত অংশই একই 

ভাবে গঠিত । 
যে সকল মিশ্রিত পদীর্থে বিভিন্ন উপাদানের অন্রপাত বিভিঃ 

অংশে অ-সমান তাহাদিগকে অ-সমসত্ব পদার্থ € 76651081060: 

৮০15 ) বলে এবং যে সকল মিশ্রিত পদার্থের সর্বাংশে উপাদানগুলির 

আনুপাতিক হার সমান তাহাদিগকে সম্সস্তব পদার্থ (77075061960 

0090165) বলে । 

একটিমাত্র উপাদানে গঠিত পদার্থগুলিকে বিশুদ্ধ পদাথ বলিতে পারা যায়। 

অন্ত কোন পদার্থ উহাতে মিশ্রিত নাই বলিয়। বিশুদ্ধ পদাথ মতই সমসব 

শ্রেণীর । বিশুদ্ধ পদীর্থগুলিকে দই শ্রেণীতে ভাগ করা হয_-মৌলিক ও 

যৌগিক পদার্থ। 

মৌলিক পদার্থ 2 যে পকল পদীর্থ হইতে বিশ্লেষণের কলে উজ ব্যতীত 

দতন ধনিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাঁওয়। সায় না, তাহাদিগকে মৌলিক 
পদার্থ বা মৌল বলে। স্বর্ণ লৌহ, গন্চক, পারদ, হাইডোছেন, অক্সিজেন 
ইতাঁদি মৌলিক পদার্থ, ইহাদের পিশ্লেষণের ফলে কোন নৃতন পদাঁথ পাওয়া 

যাষ না। শুপু পারদ হে পারদ বাতীত অন্ত কোন বসত কোন উপায়ে ব| 

কোন রকম শক্তির গ্রায়োগেই পাঞ্য়া সম্ভব নয়। সুতরাং পারদ একটি 

মৌলিক পদার্থ । তবে ইভ| হইতে একথা বল! চলে না যে পারদ আর কোন 

বস্তুতে পরিবর্তিত হইতে পারিবে না। কারণ, এই পারদই উপর অবশ 

অক্সিজেনের সহযোগে লাল মারকিউরিক অজ্াইডে পরিণত হয়। এই 
পরিবততনের জন্য অপর একটি পদার্থকে ইহার সহিত যুক্ত হইতে হইয়াছে । 

কেবলমাত্র পারদ হইতে ইহা পাওয়া যাঁয় নাই। মারকিউরিক 
অক্মাইডকে মৌলিক পদার্থ বলা যায় না, ইহা পারদ হইতে জটিলতর 

পদাথ এবং ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে আবার পারদ ও অক্সিজেন 

পাওয়া যাইবে । 

যৌশিক পদার্থ ঃ বিশ্লেষণের ফলে যে সমুদয় পদাঁথ হইতে ছুই বা 

ততোধিক ্মারও সরল পদার্থ বা মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদিগকে 
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যৌগ বা যৌগিক পদার্থ বলে। জল, চিনি, কার্ধন-ডাই-অক্সাইড, লবণ, 
তেল, তুলা, বোরিক আযামিভ ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ। বিছ্যত্রবাহ জলকে 
বিশ্লেষণ করে ; ফলে, দুইটি মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন পাওয়া 

যায়। চিনি বিশ্লেষণ করিলে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন পাঁওয়] যায় । 

অতএব জল, চিনি ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ । 

অন্তভাবে আমর! বলিতে পারি, ছুই বা ততোধিক মৌলিক পদ্াথেব 

মিলনে যে নৃতন পদার্থের স্থষ্টি হয় তাহাকে যৌগিক পদার্থ বলা হয়। এই 
মিলন শুধুমাত্র সংমিশ্রণ নয়) ইহাতে আরও গভীরতর রাসায়নিক সংযোগ 
প্রয়োজন |” এই বিষয়ে আমবা পরে আলোচনা করিব। পার ও 

আয়োডিন রাসায়নিক সংযোগ দ্বাবা মারাকিউরিক আয়োডাইড নামক 

যৌগিক পদার্থের স্থপ্টি করে। ম্যাগনেসিয়াম যখন অক্সিজেনে পুড়িয়া 

ভন্বীতৃত হয় তখন এই দুইটি মৌলিক পদার্থের রাঁসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং 

ভম্মটি ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড নামক যৌগিক পদার্থ । 

প্রকৃতিতে অগণিত যৌগিক পদীর্থ আছে এবং বিজ্ঞানীরা তীহাদেব 

পরীক্ষাাঁরে প্রতিদিন শাঁনাবকমে মৌলিক পদার্থ গুলিকে যুক্ত করিয়া নৃতন 
নৃতন যৌগিক পদার্থ গঠন করিতেছেন । কিন্তু সেই তুলনায় মৌলিক পদার্থের 
সংখ্যা খুব কম। আপাততঃ রসায়নবিদ্গণ মনে করেন সর্বহদ্ধ ৯৮টি মৌলিক, 

পর়ার্থ আছে। জড়জগতের সমস্ত বস্তই মোটামুটি এ ৯৮টি মৌলিক পদীথের 

ঝা ততোধিক সংখ্যা হইতে স্থষ্ট হইয়াছে । মৌলিক পদাথগুলির একটি 
পুস্তকের শেষে দেওয়া হইল। 

মৌলিক পদার্থসমূহের অধিকাঁংশই পৃথিবীতে অন্য মৌলিক পদার্থের সহিত 

কত অবস্থায় পাঁওয়া যায়। যেমন- সোডিয়াম (লবণে ), ক্যালসিয়াম 
বর্ষে পাথরে ), ফসফরাপ (হাড়ে) ইত্যারদি। আবার কতকগুলি 

টৌীলিক পদার্থ মুক্ত ( বা শ্বতন্প ) এবং অসংযুক্ত অবস্থাতেই পৃথিবীতে পাওয়। 
!*সন্যর্ণ, বৌপ্য, অক্সিজেন, অঙ্গার, গদ্ধক ইত্যাদি । 

লিক পদার্থগুলির প্রায় পঁচিশটি পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাঁওয়ু। 
॥ ক্ষান্ত মৌলের পরিমাপ পৃথিবীতে কম । বিজ্ঞানীরা মনে করেন, 

খনির কোন্জ্ে প্রচুর লৌহ আর নিকেল আছে। উহার চারিদিক গভীর 
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নিলিকেট পাথরে আবৃত। পৃথিবীর উপরের ১*-১৫ মাইল শ্তরকে তূপৃষ্ঠ বলা 

হয়। এই তৃপৃষ্ঠের সহিতই আমাদের পরিচয় । পৃষ্ঠে বিশ্লেষণে দেখা যায়, 

০2 5% 4 6565 ধা 

চিত্র ২ক- তৃপৃষ্টেব মৌলেব অনুপাত 

ইহার প্রায় অপাঁশই অক্সিজেন এবং তাহার পবেই সিলিকম। তৃপৃষ্ঠের 

ধান প্রধীন মৌলগুলিব পরিমাপ এইৰপ £-- 

অক্রিজেন--৪৬ কাললিয়ায-_-৩৫) 

সিলিকন-_২৮ সে।ভিয়াঁম--৩ 

আলুষিনিয়াম--৮” পটাসিয়াম-_২ ৫% 

লৌহ--৫% ম্যাগনেসিয়াম_-২০ 

অন্যান্য-_-১৫% 

কাবন বা অঙ্গারের একটি বিশেষ স্থান আছে। কার্বনের মত অধিক 

সংখ্যক যৌগিক পদাথ আর কোন মৌলের নাই এবং থাকাও সম্ভব নয়। 

অঙ্গার-সমন্িত ষৌগিক পদার্থের প্রাঁচুধ জীবজগতে অত্যন্ত বেশী। কার্ধন ও 

উহার যৌগসমুহের রসায়ন এই কারণে পৃথক ভাবে আলোচিত হয় এবং 

তাহুকে বলে “জৈব রসায়ন? । অন্তান্ত মৌল ও তাঁহাদের যৌগিক, 
পদ।৭গুলিব আলোচনাই “অজৈব রসায়ন? । 

মৌলনমূহকে আবার আরও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ক] হইয়াছে £ 

ধাতু, অধাতু এবং ধাতৃকল্প। ধাতু বা ধাতব পদ্ার্থসকল, যেমন-্বর্ণ। তাঁত 

ইত্যাদি, সাধারণতঃ তাপ ও তড়িৎপরিবাহী ) উহাদের দ্যুতি, প্রদার্ধতী। 

(05০011) এবং অধিকতর ঘাঁতসহতা (0191169011105) প্রভৃতি কতগুলি 

বিশেষ ধর্ঠ দেখা যায়। অন্যদিকে অধাতু পদার্থসকলের, যেমন--সালফার। 

কান, অক্সিজেন ইত্যাদির, ছ্যুতি, ভাপ ও তড়িৎ-পত্রিবাহিভা প্রায় নাই, 

তাহাদের প্রসাধত। ও ঘাতসহতা খুব কম। বাবার কোন কোন মৌলিক 

পদার্থ ধাতু এবং অধাঁতু পদীর্থের মাঝামাঝি গুপসম্পন্ম এবং কতক পরিমাণে 

উভয় শ্রেণীরই ধর্ম প্রকীশ করে--ইহাঁদের ্বাতুকজ বলা হয়। যেমন র্ 
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ক্জার্সেনিক, অআযার্টিমনি | অতএব বস্তজগতের শ্রেণীবিভাগ নিয়লিখিত 
উপায়ে করা হইয়াছে £_ 

জড়জগ 
োরিরুরারযারার্দা রা রে রিনার 
| | 

সমসত্ব পদার্থ অ-সমসত্ব পদার্থ 
[ লৌহ, নাইট্রেজেন, আর্সেনিক, [মাটি] 

জল, বায়ু, লবণ, আসিড ইত্যাদি ] 

মিশ্র পন্রার্থ বিশুদ্ধ পদার্থ 
[বায়। [ লৌহ, নাইট্রোজেন, আর্সেনিক, 

জল, লবণ, আমিড ] 

নি ুনিনরালনিস |. 
মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ 

[ লৌহ, নাইট্রোজেন, আর্সেনিক ] জল, লবণ, আমিড 1 

ধাতু ধাতুকল্প 1 
[লৌহ ] | আর্সেনিক - ' নউিট্রোজেন 1 

সইতে । গসলাশ্েক্ি গরলিন্ম 2 বিশুদ্ধ পদার্থকে যৌগিক এবং 

'জৌলিস এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর এই ছুই শ্রেণীর 
গঠন যন্থন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন । 

শ্মৌতিনন্ক- পদার্থ মৌলিক পদার্থগুলি একটিমাত্র উপাদীন দ্বারা 
গঠিত এবং প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের স্বকীয় কতকগুলি ধর্ম আছে । এক- 

প্বগু লৌহ ষদ্দি খুব ছোঁটি ছোট অংশে বিভক্ত করা যাঁয় তাহা হইলে প্রতিটি 
ক্ষুদু অংশে লৌহের সমস্ত গুণ বর্তযান থাকে । এই ছোট টুকরাগুলি যদি 
ক্মরও ক্ষুত্রতর অংশে ভাগ করিতে থাকি সত্ত্ব উহারা আয়তনে 'ও ওজনে 

ক্স 'হইতে থাঁকিবে, কিন্তু উহারা মৌলিক পদার্থ লৌহরূপেই থাকিবে। 

ক্রমাগত, এইরূপ বিভাগের ফলে তাহারা এত সুচ্ম হইয়া পড়িবে ষে খুব 

শক্তিশালী অগুবীক্ষণেও ধর] পড়িবে না। কিন্তু যদি কোন উপায়ে উহাদিগকে 
সকার ফুত্রতর অংশে রিভক্ত করিতে থাকা যায় তরে শেষ পর্যন্ত আমর একটি 



পদার্থের গঠন ১& 

সুক্্সতম লৌহ-কণিকায় আসিয়া পৌছিব, ধাহাকে আর বিভক্ত করা চলে 
না। এই ক্ষুত্রতম অবিভাজ্য লৌহ-কণিকাকে লৌছের পরমাণু নামে 
অভিহিত কর] হয়। বলা বাহুল্য, এই *ম্মরতম কণাগুলিতেও লৌহের সমস্ত 
ধর্মই বিদ্যমান। এই ক্ষুত্রতম কণাগুলিকে গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রিটন 

নামকরণ করিলেন “আাটম+ ( অর্থাৎ অবিভাজ্য )। অতএব আমরা 

বলিতে* পারি, একটি লৌহথণ্ড "অসংখ্য লৌহ-পরমাণুর সমহ্তি মাঁ্র। 

অবশ্ত এই সকল লৌহপরমাথু আয়তনে, আকারে, ওজনে ও ব্যবহারে 

সম্পূর্ণ অভিন্ন। 

লেটহের মত অন্য যেকোন মৌলিক পদার্কে লইয়া উপরোক্ত উপায়ে 

বিভক্ত করিয়া দেখান সম্ভব যে প্রতিটি মৌলিক পদীর্ঘই তাহাদের স্ব স্ব 

পরমাণু ছারা! গঠিত। একটু পারদ বা! একটু অক্মিজেন যথাক্রমে পারদ ও 

অক্সিজেন পরমাণুর সমষ্টি । অবশ্য বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। 
হ্র্ণের পরমাণুগুলির সব একরকম, কিন্তু কার্বন বা রৌপ্যের পরমাণু হইতে; 
ওজনে ও ধঞ্চেসম্পূ্ণ পৃথক । 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক 
মিলনে যৌগিক পদার্থের হ্ষ্টি হয়। ছুইটি মৌলিক পদার্থের রাঁপীয়নিক 

মিলনের অর্থ এ দুইটি মৌলিক পদাথের পরমাণুগুলির একত্র কোন “নিদিষ্ট 

সমাবেশ । পরমাণুগুলি অবিভাঁজ্য ।* হুতরাং এইরূপ রাসায়নিক মিলনে 

একটির* চেয়ে কম পরমাণু কখনও অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব, 

পরমাণুর সংজ্ঞা! হিসাঁবে বলা যায়-_“মৌলিক পদার্থের সুস্্াতিহুক্মতম অংশ, 

যাহাঁতে সেই পদীর্থের সমস্ত ধরন বিদ্যমান এবং যাহার চেয়ে হ্থম্ম কোনও অংশ 

এ পদার্থের কোন রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, 

তাহাকেই সেই মৌলিক পদার্থের পরমাণু বল যাইতে পারে ।” 

অনেক ক্ষেত্রে পরমাধুগুলি একাকী থাকিতে পারে না, অর্থাৎ একটি 

পরমাণুর স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, ছুই বা ততোধিক পরমাণু একত্র অবস্থান করে। 

অবগ্ঘ পরমাণুকে এখন আর অবিভাক্ক্য বলা চলে না। বর্তমানে কিজ্ঞানীর! পরীক্ষার 
সাহাস্তে প্রমাণ করিয়াছেন যে পরমাণুকেও ভাগ] সম্ভব। কিন্ত পরমাণুকে ভাঙ্গিয়| ফেলিলে- 

কতকগুলি বিদ্যুৎকণা পাওয়া বায়. কিন্তু উহাতে আদি পদার্থের কোন গুণ থাকে না। এই বিষয়ে 

পরে আলোচনা, করা হইবে । 
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অতএব অনেক মৌলিক পদার্থ হইতে একটি মাত্র পরমাখু আলাদা কর। সম্ভব 

নয়। যেমন, অক্সিজেন বা আয়োডিনে সর্বদা দুইটি পরমাণু একত্র থাকে, 
ফসফরাসে চারিটি পরমাণু একত্র থাকে । আবার অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ 
ধাতুগুলিতে, একটি পরমাঁধুরও স্বাধীন সত্ত৷ আছে । স্বাধীনসত্তাসম্পন্ন মৌলিক 

পদার্থের এই ক্ষুদ্র অংশগুলিকে মৌলিক পদার্থের “অণুঠ বলে। সমস্ত অগুই 

পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং অণুগুলিতে সেই মৌলিক পদার্থের সমস্ত ধর্মই 
বর্তমান । যে সকল মৌলিক পদার্থে একটি পরমাণুই স্বাধীনভাবে বিদ্যমান, 
অন্য সহচরের প্রয়োজন হয় না, সেই সব ক্ষেত্রে অণু ও পরমাণু অভিন্ন । 

অন্তান্- ক্ষেত্রে অণুগুলি একাধিক পরমাণু হইতে স্ষ্ট। পরমাণুর সংখ্যা 

অনুসারে, এই অগুগ্তলিকে একপরমাণুক অধু, দ্বিপরমাণুক অগু ইত্যাদি 
বল। হইয়া থাকে | 

ম্বৌোগিক পদার্থ ৫ যৌগসমৃহ একাধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক 
মিলনে উৎপন্ন হ্য়। চিনি একটি যৌগিক পদার্থ । বিশ্লেষণে দেখা যাঁয়-_ 

অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা চিনি 

গঠিত। প্রত্যেক পদার্থের মত চিনিরও কতকগুলি স্বকীয় গুণ আছে। 

যেমন--উহা! স্বাদে মিষ্ট, জলে দ্রবীভূত হয়, ইত্যাদি । এখন এক ডেলা চিনি 

লইয়। যদি উহা ক্ষুত্র ক্ষত্র অংশে বিভক্ত করি, তাহা হইলে অংশগুলি আয়তনে 
ও ওজনে কমিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অংশগুলি চিনিই থাকিবে 

'কিমাগত এইভাবে প্রতিটি ছোট ছোট অংশকে বিভক্ত করিতে থাকিলে 
আমরা ক্রমে ক্রমে স্থক্ম হইতে স্স্তর অংশ পাইতে থাঁকিব এবং অবশেষে 

চিনির এমন একটি স্থক্াতিস্থপ্্ম অংশে উপনীত হইব যাহাকে আর বিভক্ত 
করার চেষ্টা করিলে উহ! আর চিনি থাঁকিবে না1। তখন এই ক্ষুদ্রতর অংশটি 

ভাঙ্ষিয়া উহার গঠনকারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে পর্িবতিত হইয়া 
যাইবে । চিনির এট স্ক্সতম অংশ, যাহাতে চিনির সমস্ত ধর্ম বজায় থাকে 
এবং যাহ! চিনি হিসাবে অবিভাজ্য তাহাকে চিনির “অপু বলা হফ। যেহেতু 
এই অধুগুলিও চিনি সুতরাং উহাতে চিনির মৌলিক পদার্ঘগ্ুলিকেও থাকিতে 
হইধে। অর্থাৎ চিনির অখুসমূহ অঙ্গীর, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের 

পরমাণুর সময়ে গঠিত এবং চিনির ছেটি ছোট ক্ষটিকগুলি কোটি কোটি অধুর 
সমমান) ..ধু চিনি লয়, যে কৌন যৌগিক পদ়ার্থই এইকূপে গঠিত। জল 
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বা খড়িমাট তাহাদের নিজ নিজ অণুর সমন্তি | জলের অণু উহার ক্ষুত্রতম 
'অংশ, যাহাতে জলের সমস্ত ধর্ম বিদ্যমান, এবং এই অণু হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেন পরমাখুর সমবায়ে উৎপন্ন । আর একটি কথা! স্মরণ রাখিতে হইবে। 

মৌলিক-যৌগিক পদীর্থ-নিবিশেষে অণুমাত্রেরই স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, এবং 
উহ1 একক ভাবে অবস্থান করিতে পাবে । 

২-৬। অপ্পু ও পল্লহ্মাঞ্চু 2 মৌল এবং যৌগসযূহের গঠন-প্রণাঁলী 
হইতে দেখ] গিয়াছে, ইহাদের ভিতব পবমাঁণু এবং অণুর সমষ্টি বর্তমান । এখন 
এই অণু ও পরমাণুব বৈজ্ঞানিক লক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে। স্বাধীনসত্াসংযুক্ত 

পদাথেস সমস্ত ধর্ঠসম্পন্ন ক্ষুদ্রতম আঅংশকেই উহার অণু বলা হয়, পদার্ঘটি 

নযীগিক অথবা মৌলিক যে বকমই হউক না কেন। যৌগিক পদার্থ 
জল যেমন কুলের অখুব সমষ্রি, মৌলিক পদার্থ কার্বন তেমনই কার্বনের 
অণুর সমঠি । 

যৌগিক অথবা মৌলিক পদার্থেব এই অধুগুলি আবাব পরমাণুর সাহায্যে 
গঠিত। মৌলিক পদার্থের পরমাধুতে এ পদ্ার্ঘটিব সকল ধর্মই অব্যাহঙ থাকে। 
যৌগিক পদার্থে কোন পবমাণু হইতে পারে না, অণুই উহার ক্ষুত্রুতম 

অন্তিত্ব। যৌগিক পদার্থের অণুগুলিতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু 
বর্তমান। কেননা, যৌগিক পদার্থ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে গভা। অন্যদিকে 

মৌলিক পদার্থেব অথুগুলিতে একাধিক পরমাণু থাকা অসম্ভব নয় (যেমন, 
অক্সিজেন বা আয়োডিনে ), কিন্তু এই পরমাণুগ্তলি সব একরকমের। ইহাই 

যৌগিক ও মৌলিক পদার্থের গঠন-বিভিন্নতা। হাইড্রোজেনের একটি 

অথুতে দুইটি পবমাধু আছে, দুইটিই এক প্রকারের । কিন্ত হাইড্রোক্লোরিক 

আযসিডের অণুতেও দুইটি পরমাণু আছে--একটি হাইড্রোজেনের, অপরটি 

ক্লোরিনের পরমাণু । 

২-। হডাতলউলেল্ল পল্পমাাপ্ুত্রাদ ৪ হুর ক্ুত্র একই রকমের 
কণিকা-দ্বারা ষে প্রতিটি পদার্থ গঠিত এই ধারণা বছকাঁল হইতেই দাশনিব 

এবং বিজ্ঞানীর! গ্রহণ কবিযাছেন। এই বিষয়ে হিন্দু দার্শনিক কণাদের 
নামই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । কিন্ত এযুগে সবপ্রথম স্নিদিষ্টভাবে বদ্ধ, 

গহন সম্বন্ধে মতবাদ দিয়াছেন ইংরেজ বিজানবিদ্ জন ভাঁলটন। ইছাঁদে 
১ম 
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ডালটনের পরমাণুবাদ বলা হয়।. ইহাতে তিনি কয়েকটি স্বীকার্ধ উতবাপন 

করিয়াছেন £ 

(১) মৌলিক পদীর্থসমূহ অতি ক্ষুত্র ক্ষুত্র নিরেট কণার সমন্বয়ে গঠিত 

হইয়াছে । এই ক্ষুত্র কণাগুলি অ-খগুনীয় এবং ইহাদের পরমাণু বলা যাইতে 

পারে। ্ 
(২) একই মৌলিক পদার্থের সমস্ত পরমাণু একই ওজনের হয় | অন্ত 

রকমেও উহার! অভিন্ন । বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন । 

(৩) বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ হইতে এক বা একাধিক পরমাণুর সুনিদিষ্ট 

সমাবেশে - রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া থাকে । অর্থাৎ ছুই, বা বহু বিভিন্ন 
পরমাণুর সংযোগে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের স্থষ্টি হয়। 

বহু রকমের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এই স্বীকার্যগুলির অস্তনিহিত 

সত্যতা প্রমাণিত হইয়াঁছে ।* 

বস্ততঃ, ডালটনের এই পরম1ণুবাদই বর্তমান রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন) 
করিয়াছে সন্দেহ নাই, এবং ইহার সাহায্যেই সমস্ত রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়! 
ও পরিবর্তন বুঝিতে পারা সম্ভব হইয়াঁছে। 

পদার্থের গঠনকারী অণু ও পরমাণুগুলি যে অতি শুঙ্ষ্প সে বিষয়ে কৌন সন্দেহ নাই। উহাদের 

আয়তন বা ওজনের একটা ধারণা করার চেষ্টা কর! যাইতে পারে । জলীয় বাম্পের একটি অণুর 

ওজন মাত্র **০* *০* ০০০ ৯৪০ ৩০০ ৪** ০** ০২৯ গ্রাম। ইহা এত ছোট যে কল্পনায় 

আনাও প্রায় অসম্ভব। পরমাণুর ওজন আরও কম। মৌলিক পদার্থের ভিতর হাইড্রোজেন 
শ্রঘুতম এবং ইউরেনিয়াম অত্যন্ত গুরুভার । 

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন -০** *** ০** ০০০ *০০ ০০০ ০০৯ ০০১৬ গ্রাম এবং 

একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন -০০* *** ০*০ *০* ০০০ ০৪এ ০**৩৭ গ্রাম । 

শুধু ওজনে নয়, আয়তনেও উহারা অতি ক্ষদ্রকার। একটি হাইড্রোজেন অণুর ব্যাস **** 
**৭ *২৪ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ উহার অণুগ্তুলিকে পর পর পাশাপাশি সাঁজাইলে এক ইঞ্চি স্থানে 

প্রায় বিশ্ব কোটি অণু থাকিতে পারিবে । সাধারণ চাপে এৰং ০" সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক ঘনায়তন 

সেপ্টিমিটার গ্যাসে প্রায় ২৭ **০ ০৯০ ০৯ ০০০ ০৯০ ০** সংখ্যক অণু আছে। প্রতি সেকেপ্ডে 

যদি দ্গটি অণু গণিয়! ওঠ! সম্ভব হয় তবে এক খন সেন্টিমিটার গ্যাসের অণু গণিতে ৮৬ *** *** 

*** বৎসর সময় প্রয়োজন। 

,*. আধুনিক গবেষণার ফলে ডালটনের এই স্থীকারষগুলির বাধ্যা ও প্রয়োগের খানিকটা 

পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে । এবিষয়ে পরে বিশদ আলোচন! কর! হইবে । 



পদার্থের পরিবর্তন 

পদার্থের গঠন সম্বন্ধে আর একটি বিষর আলোচনা কর! প্রয়োজন । 

পদার্থমাত্রই উহার অণুপুগ্ত । শ্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে ষে এই সমণ্ত অণু.কি সব 
ঘনসন্লিবিষ্ট, না উহাদের পরম্পরের ভিতর কোন অবকাশ বা ফাক (59৪০6) 

আছে । একটু চিস্তা করিলেই দেখ! যাইবে যে অনুগুলি নিরবকাঁশ ভাবে 

পুগ্তীভূত নয় । সেইজন্য, জলের মধ্যে যখন চিনি মিশান হয়» তখন উহ] দ্রব 
হুইয়] গায়, কিন্তু জলের আয়তনের বৃদ্ধি হয় না । কোন কোন সময় 

দুইটি পদার্থ একত্র মিশিয়া আয়তনের সঙ্কোচ সাধন করে। স্থতরাঁং 

অণুগুলির পরস্পরের ভিতর যে অবকাঁশ আছে তাহা স্বীকার করিতেই 

হইবে ;*এই অবকাশের নাম দেওয়া হইয়াছে “আগবিক ব্যবধান, 

(1:06617001600191 579০০) | কোনও গ্যাসের চাপ বুদ্ধি করিলে 

উহার আয়তনের সক্ষোচন হয় । আণবিক ব্যবধান ষে আছে, ইহা তাহার 

বিশিষ্ট প্রমাণ । 

বস্তুতঃ অণুগুলি স্থির হইয়া থাকে না, উহার গতিশীল এবং আণবিক 

ব্যবধান সত্বেও পরম্পরকে আকণণ করে, অর্থাৎ উহাদের মধো "আণবিক 

আকর্ষণী শক্তি” (756500001600127 0০৪) আছে | বিভিন্ন পদার্থে এবং 

বিভিন্ন অবস্বীয় এই আকধণী শক্তির পরিমাণ বিভিন্ন । পদার্থের কঠিন অবস্থায় 

আকধণী শক্তি সর্বাধিক প্রবল থাকে । তাহাদের ভিতর আণবিক ব্যবধান 

| কিয়। যায়। হৃতরাং তাহাদের একটা নির্দিষ্ট আকার থাকে | তরল অবস্থায় 

আকর্ষণী* শক্তি অপেক্ষারুৃভ কম, অনুগুলি ইতস্তত: সঞ্চরণশীল। আণবিক 

ব্যবধান পূর্বাপেক্ষা অধিকতর, তাহাদের নিদিষ্ট আকার থাকে না। মারুত 

বা গ্যাসীয় অবস্থায় অণুগুলির ভিতর আকর্ষণী শক্তি খুবই কম থাকে । 

অণুগুলি প্রায় স্বাধীনভাবে চতুর্দিকে গতিশীল হইয়া! থাকে । স্ৃতরাং 

তাহাদের আকার বা আয়তন কিছুই থাকে না। চাপ এবং শৈত্যের 

আধিক্যে আণবিক, ব্যবধান কমিয়া ষায়। এই জন্যই উষ্ণতা কমাইয়া' দিলে 

গ্যাসীয় পদার্থ'তরল এবং তঞ্গল পদার্থ কঠিন হইয়া থাকে । 

২.৮। পলাশের পল্িকধভন্ন 2 আযাদের চারিদিকের বস্ত- 
জগতে প্রতিনিয়ত অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হইতেছে । এই সকল পরিবর্তন 

প্রকৃতিতে অনেক সময় আপনা-আপনিই হয়, আবার আমর] নিজেরাও প্রায়ই 
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বিভিন্ন শক্তির সাহায্যে বস্তর পরিবর্তন সাধন করি | পর্বতের উপরের কঠিন 
তুষার গলিয়া জল হইতেছে) নদী ও সাগরের জল স্থর্ধের উত্তার্পে বাষ্প 

হইয়া যাইতেছে $ বাতাসে থাকিয়া! লৌহে মরিচা পড়িতেছে ; বীজ হইতে 

গা এবং সেই গাছে ক্রমে ফুল-ফল হইতেছে ; অঙ্গার পুড়িয়া ভশ্ম ও গ্যাস 

হইতেছে $ ফুটস্ত জলে চাউল ভাঁতে পরিণত হইতেছে,-নিরন্তর এই রকম 

অসংখ্য পরিবর্তন বন্তজগতের স্বাভাবিক ঘটনা । মোটামুটি বস্তর এই সব 

পরিবর্তনকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর] হয় :__-(১) অবস্থাগত বা ভৌত 
পরিবর্তন এবং (২) রাসায়নিক পরিবত'ন। 

আ্নন্যস্থ/গত আা ভৌত পন্্িবত্ন্নি (01555108] 0181095) $ 

যে সমস্ত পরিবর্তনে পদীর্থের শুধু বাহক পরিবতনই হয়, কিন্ত যে সকল 

অপুদ্ধার] পদীথটি গঠিত উহাদের কোন পরিবর্তন হয় না, তাহাকে অবস্থাগত 
পরিবর্তন বল! যাইতে পারে । এই সব পরিবর্তনে অবস্থাগত ধর্মগুলি 

বদলাইয়! যাইতে পারে, কিন্ত পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের কোন ব্যতিক্রম 

হয় না। যেমন, জল উত্তপ্ত করিলে বাঁপ্পে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনে 

অবস্থার প্রকারভেদ ঘটিয়াছে সত্য, অর্থাৎ জলের আয়তন, ঘনত্ব, স্বচ্ছতা 

ইত্যাদি গুণ লোঁপ হইয়াছে, কিন্ত জল ও বাম্পের অণুগুলি একই বহিয়াছে । 

বাপকে শীতল করিলেই আবার জল পাওয়া যাইবে । বস্তৃতঃ, ইহাতে 
পদীর্থের আভ্যন্তরিক বস্তর কোন পরিবতন হয় নাই । 

সাধারণ অবস্থায় বরফ রাখিয়া দিলে উহা তাপ গ্রহণ করিয়া ধীরে পীরে 

গলিয়া জলে পরিণত হয়। আবার, খুব শীতল করিলে জল জমিয়৷ বরফে 

পরিণত হয় । সেইরূপ, একটি কাঁচনলে খানিকটা মোম লইয়া উত্তপ্ত করিলে 

উহা! তরল হুইয় যায়, আবার ঠীণ্ডা করিলে কঠিনাকাঁর ধারণ করে । এই সব 

ক্ষেত্রে, বস্তর কোন পরিবততন হয় না। শুধু অবস্থার পর্িবর্তন হয়। এগুলি 

ভৌত পরিবর্তন । 
বিদ্যুৎ্গ্রবাহের সাহাঁধ্যে বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতরের তাঁরটি আলো 

বিকিরণ করিতে থাঁকে। যদি বিছ্যত্প্রবাহ বন্ধ করিয়া দেওয় হয়, সেই 
তাঁরট তখন আঁর আলো দিতে সক্ষম হয় না, অর্থাৎ তাহার আলো 

বিকিরণের ধর্মটি আর থাকে না । এই যে পরিবর্তন তাহাতে তারটি যে-সকল 
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অগুদ্বারা গঠিত তাহাদের কোন পরিবর্তন হয় নাই, কেবল উহার বাহক 

অবস্থাগত ধর্মের ব্যতিক্রম হইয়াছে মাত্র। ক্বৃতরাং, ইহা ভৌত বা 

অবস্থাগত পরিবর্তন । 

একটি প্লাটিনামের তাঁর দীপ-শিখাঁর মধ্যে ধরিলে উহা! শ্বেততপ্ত হইয়া ওঠে 
ও আলো বিকিরণ করে। দীপ হইতে সরাইয়া লইলে, উহার স্বাভীবিক রঙ 

ফিরিয়া, আসে। উত্তপ্ত অবস্থায় উহার একটি নূতন ধর্ম হয় বটে তবে 

প্লাটিনাম ধাতুটির কোন পরিবর্তন হয় না| সুতরাং ইহা একটি অবস্থাগত 

পরিবতন । 

একটি নরম লৌহদণ্ডের চারিদিকে অস্তরিত তার জড়াইয়৷ সেই তারের 

ভিতর বিছ্যুতপ্রবাহ পরিচালিত করিলে, লৌহটি চুম্বকে পরিণত হয়। বিদ্যুৎ" 

প্রবাহ বদ্ধ করিয়া দিলে আবার উহার চুম্বকত্ব লোপ পায়। ইহাঁও ভৌত 
পরিবর্তন । 

জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিলে, কঠিন লবণ দ্রব হইয়। অদৃশ্য হইয়! পড়ে । 

কিন্ত আবার উরত্তাপের সাহায্যে জল বাপ্পাকারে সরাইয়া লইলে সেই জল হইতে 

সম্পূর্ণ লবণই ফিরিয়া পাওয়া যাঁয়। ভ্রব অবস্থায় লবণের এই পরিবর্তনটি 

নিতান্তই অবস্থাগত, কাঁরণ জলের সঙ্গে থাকিলেও লবণ লবণই থাকে $ উহার 

অণুগুডলির কোন পরিবতন হয় না। 

* এই রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অবস্থাগত পরিবর্তনের 

বিশেষত এই_-যে সকল কারণ এবং শক্তির প্রয়োগে এই সকল পরিবতন সাধিত 

হয়, সেই সকল কারণ বা শক্তি অপসারণ করিলেই পদার্থের পূরবাবস্থায় 

ফিরিয়া আসা সম্ভব । এই দিক হইতে দেখিতে গেলে অবস্থাগত 

পরিবর্তন অস্থায়ী । 

প্রাজলাত্রন্দিক্চ পল্লি (01629108] 00998৫) 2 পদার্থের 

যে সকল পরিবর্তনের ফলে উহার অথুগুলি বদলাইয়া নৃত্তন অপুর স্থহি হয়, 

ভাহাকেই রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। যেহেতু অগুগ্ুলি নৃতন, সুতিরাঁং ষে 

পদার্থটির স্থষ্টি হয় তাহাঁও সম্পূর্ণ নৃতন। পদার্থটি নৃতন বলিয়া ইহার ধর্মগুলিও 

পূর্বের পদার্থের ধর্ম হইতে বিভিন্ন । অবশ্ঠ রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবস্থাগত পরিবর্তনও অবশ্তস্ভাবী ॥ 
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একটু গন্ধক যদি আগুনে পোঁড়ান হয় তবে উহ] হইতে একপ্রকার গ্যাস 
পাওয়া যাঁয়--উহার নাম “সালফার ভাই-অক্সাইড* | এই গ্যাসটি গন্ধক হইতে 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, ইহার ধর্মগুলিও গন্ধকের মত নয়। গন্ধক কেবল 

গন্ধক-পরমাণু দ্বারা গঠিত, আঁর “সালফার ডাঁই-অক্মাইড'-অণু গন্ধক ও 

অক্সিজেনের পরমাণু দ্বারা গঠিত। ইহাঁকে রাসায়নিক পরিবর্তন 
বলিতে হইবে । 

এক টুকরা তাঁমার পাত যদি 'নাইট্রিক আসিডে' দেওয়] যায়, তবে অতি 

সহজে উহ]! দ্রব হইয়া যাইবে । একটি লাল রঙের গ্যাঁস নির্গত হইবে এবং 

পাত্রস্থ মাইট্রিক আমিড একটি সবুজ তরল পদার্থে পরিণত হইবে ; উহ্বীর নাম 
কপার নাইট্রেট'। “কপার নাইট্রেট'-এর অথুগডলি তাঁমার অণু হইতে সম্পৃণ 

বিভিন্ন এবং একটি নৃতন পদার্থ । সুতরাং, ইহাও একটি রাঁসায়নিক পরিবর্তন । 

লবণের জলে দ্রব হওয়া এবং তামার নাইট্রিক আযাসিডে দ্রব হওয়ার 

মধ্যে একটা মৌলিক 'প্রতেদ আছে। প্রথম ক্ষেত্রে পদার্থ একই 
থাকে । শুধু উহার অবস্থাস্তর ঘটে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি নতন পদাঁথের 

স্যট্টি হয়। 

জলের ভিতর দিয়া বিছ্যুৎ্প্রবাঁহ দিলে, জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 

গ্যাসে পরিণত হয়। এই গ্যাস দুইটি জল হইতে সম্পূণণ বিভিন্ন; ইহারা 

মৌলিক পদাঁথ, জল যৌগিক পদার্থ । সুতরাং জলের এই বিশ্লেষণ রাসায়নিক 
পরিবতন ছাড়! আর কিছু নয়। র 

এই রকম আরও সহস্র সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । এক টুকরা! 

আয়োডিন যদি এক টুকরা সাদ! ফসফরাসের সঙ্গে একত্র হয় তবে তৎক্ষণাৎ 

স্কলিঙ্গ সহকারে একটি গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহার নাম ফসফরাস-আয়োডাইড | 

ইহা একটি নৃতন পদ্দার্থ এবং পরিবর্তনটি রাসায়নিক । 
কেরোসিন তেল পুড়িয়া ধখন আলো! বিকিরণ করে তখন উহ] মুখ্যতঃ 

দুইটি নৃতন পদার্থে পরিণতি লাঁভ করে-__“কার্বন-ডাই-অক্মাইড, ও “বাস” 

স্তরীং কেরোসিন পোড়াঁর সময় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে । সেইরূপ কয়লা 

পোঁড়াইলে খানিকটা ছাই ও কার্বন-ডাই-অক্সাইভ গ্যাস পাওয়া যায়? 

এগুলি কয়ল! হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং নৃতন পদার্থ। অতএব এই পরিবর্তনও 

রাসায়নিক পরিবর্তন । 
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একটি তামার তাঁর বুনসেন দীপে ধরিয়া! রাখিলে উহা! আহ্তে আস্তে একটি 

কালো নৃতন পদার্থে ( কপাঁর-অক্মাইড ) পরিণতি লাভ করে, অর্থাৎ তামার 
রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে । কিন্ত প্লাটিনামের এরূপ ঘটে নাই। 

খানিকটা! বিশুষ্ক চুন লইয়া উহাতে জল মিশাইলে, প্রচুর তাঁপ-স্থষ্টি হয় 
এবং জল ফুটিতে থাকে । ইহাতে চুন কলিচুনে পরিণত হইয়া যায়। ইহাঁও 

একটি র্টসায়নিক পরিবর্তন | 

লোহ] বাহিরে রাখিয়া দিলে উহাতে মরিচা ধরে । মরিচাঁতে লোহার 

ধর্মগুলি আর থাকে না। উহাঁও নৃতন পদার্থ । অতএব, এই পরিবর্তনটিও 

রাঁপায়ন্কি। 

রাসায়নিক পরিবর্তনে যে নৃতন পদার্থের স্থগ্টি হয় উহাকে আবার পূর্বাবস্থায় 
ফিরাইয়া! আনা সহজ নয়। যেমন চাউল একবাঁর ভাতে পরিণত হইলে, আবার 

উহ! হইতে চাউল পাওয়া অসম্ভব । রাসায়নিক পরিবত্তনগুলি স্থায়ী ধরণের । 

রাসায়নিক পরিবর্তনের আর একটি দিক আছে । যখনই কোন পদাথের 

রাঁসায়নিক পর্রিব্তন ঘটে তখনই কিছু না কিছু তাপশক্তি পদার্থটি গ্রহণ করিবে 

বা বাহির করিয়া দিবে । রাষাঁয়নিক পরিবর্তনের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ । 

জল যখন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে রূপাস্তরিত হয় তখন প্রতি গ্রাম জল 

বিশ্লেষণে প্রীয় ৩৮০০ ক্যালোরি তাঁপশক্তি শোষিত হয়। কিন্তু অবস্থাঁগত্ 

পরিবর্তনে তাঁপশক্তির গ্রহণ ব! উদ্গিরণ হইভেও পারে, নাও হইতে পারে । 

যেমন এক গ্রাম জল বাম্পে পরিণত হইতে প্রায় ৫৪০ ক্যালোরি তাপশক্তি 

গ্রহণ করে, আবার লৌহ যখন চুষ্বকত্ব প্রাপ্ত হয় তখন কোন তাপশক্তির 

বিনিময় দেখা যায় না । 

অবস্থাগত ও রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আমর! মোটামুটি নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যনে রাখিতে পারি। 

অবস্থাগত পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন 
১। পদার্থের অবস্থাগত ধর্ণের ১। পদদীর্ঘের অথুগুলি পরিবতিত 

পরিবর্তন ঘটে মাত্র, আভাস্তরিক হইয়া সম্পূর্ণ নৃতন পদার্থের স্ষ্টি কয়ে । 
অণুষ্থলি একই থাকে । ফলে, পদার্থের নৃতন পদার্থের ধর্মও নৃতন হয়। ফলে, 
ধর্মের বাহক বা সামান্ত পরিবর্তন পদার্থের আমুল পরিবর্তন ঘটে 1 

ঘটে।: 
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অবস্থাগত পরিবতণন রাসায়নিক পরিবতন 
২। অবস্থাগত পরিবর্তন অস্থায়ী ২। এই পরিবর্তনগুলি স্থায়ী হয়; 

হয়। যদ্দীরা এই সব পরিবর্তন সাধিত হজে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়। যাঁওয়! 

হয় তাহাদের সরাইয়া লইলে পূর্বা- সম্ভব নহে। 
বস্থায় যাওয়। সম্ভব হয়। 

৩। এই সকল পরিবর্তনে তাপ ৩। এই পরিবর্তনে তাপ্বিনিময় 

বিনিময় হইতেও পারে, নাও হইতে হইতেই হইবে। 

পারে। 

অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বন্ত একত্র করিলেই রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া! ষায়। পূর্বেই 
দেখিয়াছি, তামার সহিত নাইটি.ক আযাসিড মিশাইলেই উহ হইতে নান! পদার্থের স্থষ্টি হয়। সেইরূপ 

একট সোডা যদি ভিনিগাঁর বা অন্ত কোন আসিডে দেওয়া যায় তৎক্ষণাৎ উহ! হইতে গ্যাস নির্গত 

হয় এবং উহাদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে । এক টুকরা সাদ! ফনফরাঁন যদি আয়ো[ডিনের সঙ্তরে 

একত্র কর] হয় তৎক্ষণাৎ উহ জ্বলিয়া উঠে এবং নূতন পদার্থের স্থ্টি করে । 

কি্তু প্রায়ই দেখা যাঁয় কেবলমাত্র সংস্পর্শ হইলেই রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। নান! 

রকম শক্তির প্রয়োগে বা অপর কোন বস্তুর প্রভাবে রাসায়নিক পরিবতন সংঘটিত ও নিয়ন্ত্রিত 

করিতে হয়। যেমন, চাউল জলে দিলেই ভাত হয় ন1--তাপশক্তির প্রয়োজন । আবার, জল হইতে 

হাইড্রোজেন ও অক্লিজেন পাইতে হইলে বিদ্যৎশক্তির প্রয়োগ আবগ্তক। . 

অন্ধকারে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাস মিশাইয়] রাখিলে কিছুই হইবে না । সামান্ত আলোকে 

রাখিলে ততক্ষণাৎ উহাদের রাসায়নিক পরিবর্তন সুরু হইবে এবং হাঁইড্রোক্লোরিক আ্যসিড উৎপন্ন 

হইবে। এখানে আলোকশক্তির প্রয়োজন হইল। 

নাইন্রোজেন ও হাইড্রোজেন হইতে আযমোনিয়! প্রস্তুত হয়। কিন্ত এই রাসায়নিক পরিবতনে 

শুধু তাঁপ নয়, অতিরিক্ত চাপ এবং লৌহচুর্ণের উপস্থিতিও প্রয়োজন । 

২-৯। আাধ্বাল্পপ স্িশ্রপ এবং ল্লাসাব্্রন্নিক লহম্মোগ £ 
পদার্থের গঠন ও পরিবর্তনের বিষয় আমর! মোটামুটি জানিতে পারিয়াছি। 

এখন দেখ প্রয়োজন বিভিন্ন পদার্থ একত্র হইলে তাহাদের ব্যবহার কি রকম 
হয়ে । ছুই বা ততোধিক মৌলিক বা! যৌগিক পদার্থ একত্র থাকার ছুইটি 

উপায় আছে। 
১ হাল্রণ হ্িনিশ্র্প $ ছুই বা ততোঁধিক পদার্থ একত্র সাধারণ- 

তাবে মিশিক্! কেখল্সমাজ পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে । ইহাকে পদার্থের 
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সাধারণ মিশ্রণ বলা হয় এবং একত্রিত পদার্থটিকে মিশ্র পদার্থ (256০:84- 

০৪] 2213655) বলে। সাধারণ মিশ্রণে উপাদানগুলির স্ব স্ব প্রকৃতি ও ধর্ম, 

অব্যাহত থাকে এবং এই উপাঁদানগুলিকে সহজভাবে ও নান। স্কুল উপায়ে 

পৃথক করা সম্ভব । যদি কিছুটা বালু ও লবণ একত্র মিশান হয়, তবে একটি 

মিশ্র পদার্থ হয়। উহাতে বালু এবং লবণ উভয়েরই গুণ বা ধর্ম অব্যাহত 

থাকে। জল এবং লবণ মিশাইলে যে ভ্রবণ গ্রস্তত হইল তাহাঁও 

একটি মিশ্র পদার্থ। কারণ উক্ত দ্রবপে জল এবং লবণ উভয়ের গুণ ও 

ধর্ম বিদ্যমান । 

(২) ল্লালাক্সন্িক্ অহম্বোগ বা শ্মিলনন 2 ঘখন ছুই ব 
ততোধিক পদীর্থ একত্র হইয়া! পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে নৃতন পদার্থের 

সথ্টি করে, তখন উহাকে রাসায়নিক জংযৌগ্ বা মিলন বলে। নৃতন যে 
পদার্থের সৃষ্টি হইল, তাহাকে অবশ্যই যৌগিক পদার্থ হইতে হইবে । এই নৃতন 
পদার্থ পূর্কের উপাদানগুলি হইতে স্বতন্ত্র হইবে এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইবে। 
তাঁহা ছাড়া, এই নৃতন পদার্থ হইতে পূর্বের উপাদনিগুলি আবার ফিরাইয়া 
পাঁওয়! স্বকঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব । এক টুকর! সাদ ফসফরাস ও 

এক টুকরা আয়োডিন যদি একআ কর যায় তবে তৎক্ষণাৎ অগ্রি-স্ফুলিঙ্গ সহকারে 

উহার একটি নৃতন পদার্থে পরিণত হয়। এই পদীর্ঘট আয়োডিন ও ফসফরাস 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাকে রাসায়নিক সংযৌগ বলিতে হইবে । 

এক টুকরা ম্যাগনেসিয়াম যদি অক্সিজেন গ্যাসে তাপিত করা হয় তবে 

উভয়ে মিলিয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইভ নামক পদার্থে পরিণত হয়। ইহ] 

একটি রাসায়নিক নংষোগ; কারণ, উৎপন্ন পদার্থটি ম্যাগনেসিয়।ম বা অক্সিজেন 

গ্যাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। 

গন্ধক,ও লোৌহচুর লইয়! নিয়লিখিত পরীক্ষাটি করিলে মিশ্রণ ও রাসায়নিক 
সংযোগের পার্থক্য সহজেই বুঝা যাইবে। 

পরীক্ষা £$ গন্ধক (৪ ভাগ) ও লৌহটুর (৭ ভাগ) একত্র করিয়া একটি খজের 

মধ্যে উত্তমপপে মিশাও । 

(১) একটুখানি মিশ্রিত পদার্থ একটি আগুবীক্গষণ দা একটি লেনসের সাহাযো পরীক্ষা কর। 
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দেখিনে, কালো লৌহকণা ও হলুদ গন্ধককণাগুলি পাশাপাশি ছড়।ইয়া আছে, তাহাদের কোন 

মৌলিক পরিবতন হয় নাই। 

(২) একটুখানি মিশ্রিত পদার্থ একটি কাগজের উপব ছড়াইয়া দিয়া একটি চুম্বক দ্বার! 
স্পর্শ কর। দেখিরে লৌহকণাগুলি চুম্বকের আকর্ষণে উঠিয়া আদিবে, এবং কাগজের উপর 
গম্ধক পড়িয়া থাকিবে । 

(৩) একটি পাত্রে খানিকটা! মিশ্রিত পদাথ লইয়া কান ডাই-সালফাইড নামক তরল পদার্থ ' 

দিয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া লও । কারন ডাই-সালফ্াইডে গন্ধক দ্রব হইয়| যাইবে, কি লৌহ 

পড়িয়া থাকিবে । ফিণ্টার কাগজের সাহায্যে লৌহকে ছাকিয়া লও, এবং পরিস্রতত কার্বন ভাই- 

নালফাইড দ্রবণকে বাতাসে রাখিষা দ।ও। তরল পদার্ঘটি শাগ্বই বাস্পাকারে মিলাইয়! যাইবে 

এবং গন্ধক পড়ি! থাকিবে । রর 

(৪) একটি পরীক্ষ-নলে বা টেমট-টিউবে পেই মিশ্রিত পদার্থ লইয1 উহাতে লঘু হাইড্রোক্লোরিক 

আদিড দাও, দেখিষে লোহার সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে গন্ধহীন হাইডৌজেন গ্যাস নির্গত হইবে; 

গন্ধকের কিছু হইবে না। 

চুম্বক লোহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু গঙ্গক আবৃষ্ট হয নাঁ। ভাইড্রোক্লোরিক আসিডে লৌহ 

দিলে হাইড্রজেন উৎপন্ন হয়, কিন্তু গন্ধকের কিছু হয় না। কার্বন ডাঁউ-দালফাইডে গদ্দক 

দ্রন হয়, লৌহের কিছু হয় না। লৌহ ও গন্ধকের এইগুলি সাধারণ ধর্ম। উপরোক্ত মিশ্রিত 

পদার্থ টিতিও লৌহ ও গন্ধকের এই ধর্মগুলিই অব্যাহত রহিয়াছে, দেখা গিয়াছে । অতএব, 

উহা! একটি সাধারণ মিশ্রণ । 

এখন এই মিশ্রিত পদার্থটির খানিকটা! একটি পরীল্ষ-নলে লইয়া আস্তে আস্তে উত্তপ্ত কর, 

 দেখিবে উহা ভ্রমশঃ লাল হইযাঁ ম্বলিতে থাকিবে এবং গলিয়া যাইবে । উহাকে ঠা করিয়া, 
রীক্ষ-নলটি ভাঙ্জিয়া কঠিন বস্তটি বাহির কর। দেখা! যাউবে, উত্1 খুব কালো একটি শক্ত 

গদার্থে পরিণত হইয়|ছে । উহাকে গুড়া করিয়া লেনসদ্বারা পরীক্ষণ করিলে দেখিবে হলুদ কেন 

গন্ধককণ! আর নাই। কিছুট] চর্ণ কার্বন ডাউ-নালফাইড দ্বার! নাড়িয়া পরে ছাকিয়া লইলে 

' উহ! হইতে কোন গন্ধক পাইবে নাঁ। একটি চুম্বক সেই গুঁড়া স্পর্শ করিলেও কোন লৌহকণ! 

গ্মারুষ্ট হইবে না! এবং এই চূর্ণ একটি পরীক্ষ-নলে লইয়! কিঞ্চিৎ লঘু হাইড্রোব্লে/রিক আপিড 

' দিলে দুর্গন্ধযুক্ত একটি গাস বাহির হইবে, হাইড্রোজেন পাওয়া যাঁইনে না। অর্থাৎ লৌহ ও 

শন্ধকের স্ব স্ব ধর্ম লোপ পাইয়াছে। 

অতএব স্পষ্টই বুঝ! যায়, এখন আর এই পদার্থটি লৌহ ও গন্ধকের সাধারণ মিশ্রণ নহে। 
তাপ প্রয়োগ্নের ফলে লৌহ ও গন্ধকের ভিতর একটি রাসায়নিক সংযোগ ধটিষাছে এবং একটি 
নৃতন যৌস্সিক পদার্থ (ফেয়াস সালফাইভ ) উৎপন্ন হইয়াছে । যখন কোন বন্ত একক বা৷ অন্য 

বস্তর সংযোগে সম্পূ্রাপে বদলাইয়া! নূতন একটি পদার্থে পরিণত হয় তখন এই রকম পরিবর্তনকে 
রনামরা রাসায়নিক বিক্রিয়া (০156701081 15800010. ) বলি। 



সাধারণ মিশ্রণ এবং রাঁসাঁয়মিক সংযোগ 

মিশ্র পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের এখন তুলনা করা ধাইতে পাঁরে । 

মিশ্র পদার্থ 

১। মিশ্র পদার্ধের উপাদানখ্লি 

পাশাপাশি বতমান থাকে। 

২। মিশ্র পদার্থের ধর্ম উপাদান- 

গুলির ধর্মের সমষ্টি মাত্র । অন্ত কোন 

নৃতন ধর্মের বিকাশ হয় না। 

মিশ্র পদীর্থ সমপত্বও হইতে 

পারে, আবার অ-সমসত্বও হইতে 

,পারে। যেমন, জল ও লবণ মিশ্রিত 

হইলে সমসত্ব হয়। লবণ ও বালু 

অ-সমসত্ত ক্রিশ্র পদার্থ । 

মিশ্র পদার্থের উপাদান- 

গুলিকে সহজে পথক করা যায় । 

৩। 

৪ 

৫1 মিশ্র পদার্থের উপাদানসমূত 

যে কোন অনুপাতে মিশিতে পারে । 

যে কোন পরিমাণ লৌহ যে কোন 

পরিমাণ গন্ধকের সিত মিশ্রিত হইতে 

পারে। 

মি পদার্থ প্রস্ততকালে 

তাপের বিনিময় হইতেও পারে, নাও 

হইতে পাবে । 

মিশ্র পদার্থের স্কুটনাস্ক 
বা গলনাঙ্কের কোন স্থিরতা নাই । 

উহ উপাদানগুলির অন্পাঁতের উপর 

নির্ভর করে। 

৬। 

9 | 

যৌগিক পদার্থ 
১। যৌগিক পদার্থের উপাদান- 

গুলি মিলিত হইয়] অন্ত পদার্থে পরিণত 

হইয়া যায়। 

যৌগিক পদার্থের ধর্ম তাহার 
উপাদানগুলির ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক | 

উপাদনগুলির ধের লোপ হয়। 

কিন্ত যৌগিক পদার্থ সর্বদাই 
সমসণ্ড হইবে । 

ত। 

৩। 

৪। যৌগিক পদার্থের উপাদান 

যৌগিক পদার্থের উপাদানি- 
গুঁণি সবদ। নির্দিষ্ট অনুপাতে সংযুক্ত 

হইবে। যেন, গন্ধক ও লৌহের 

সংযোগ সর্বদাই ৪: ৭ অক্থপাঁতে 
হইবে । 

৬। যৌগিক পদার্থের সংগঠন- 
কালে তাঁপ-বিনিময় হইবেই। কিছু 
তাপের উদ্ভব বা শোষণ হইতেই হইবে । 

৭। যৌগিক পদার্থে স্কটনাঙ্ক বা 
গজনাস্ক নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 

৫ | 
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পূর্বেই উল্লিধিত হইয়াছে শিশ্র গার্ঘ করিতে মৌলিক বা যৌগিক উত্তাবিধ গাই জশ 

গ্রহ করিতে পাঁরে। সেই ছিসাে মিশ্র পদার্থ তিন রবমের হইতে গারে : 

(ক) মৌলিক পদার্থের মিশ্রপে_যেমন, বাতীস ( অজ্িজেন ও নাইট্রোজেন )। 

(ধ) যৌগিক পদার্থের মিশ্রণে যেমন দুধ (ম্্েহ ও জল )) 

(গ) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের মিশ্রণে -যেমন ছাপার কালি ( কারন ও গঁদ)। 

আবার মিশ্র পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্াসীয় পদার্থের সংমিশ্রণেও হইতে পারে। 

(ক) 

ঞ্ 

কঠিন পদার্থের মিশ্রণে_রৌগামুদ্ৰা । 

তরল পদার্থের মিশ্রণে--মেথিলেটেড শ্পিরিট ; 

গ্যাসীয় পদার্থের হিশ্রণে_-বাতাস। 

| - কঠিন ও তরল পদার্থের মিশ্রণে-সাঁবান, আলকাতরা ; 

কঠিন পদার্থ ও গ্যানের মিশ্রণে ধোয়া (500০6) 1 

তরল পদার্থ ও গ্যাসের মিশ্রণে_-ফেনা, কুয়াশ] । 

কঠিন, তরল ও গ্যানীয় পদের মিশ্রণে-'লেমোনেড | 



ততীম্ব অবধ্যাম্' 

সাধারণ পত্রীক্ষা-প্রণালী 
পদার্থের পবীক্ষাব জন্য রসায়নাগারে কতকগুলি সাধারণ প্রণালী ব! 

প্রক্রিয়ার সাহাষ্য লওয়] হয়। সব বকম রাসায়নিক পরীক্ষাতে এই সমস্ত 
প্রণালীব কোন একটির প্রয়োজন হয়। নিঙ্কে প্রণালীগুলির আলোচন! কর! 

হইতেছে । 

৩১ গলম্ন (51008 ) 5 উত্তীপে সাহায্যে পদার্থেব কঠিন 

হইতে তবল অবস্বায় পবিণতিকে গীলন ? বলে । যদি পদার্থটি বিশুদ্ধ অবস্থায় 

থাকে তবে একটি নিদি£ উঞ্ণতাঁষ উহা গলিবা যাইবে । এই উষ্ণতাকে উক্ত 

পদ[েব গলনাঙ্ক বলে। যেমন তষার 6” সেন্টিগ্রেডে গলে । আবার তরল 

পদার্থ যখন শৈত্যের প্রভাবে কঠিনত্ব প্রাপূ হয় তখন উহাকে হিমীভবন 

(:£0565728 ) বলা যায় এবং যে উষ্ণতায় পদার্থটি কঠিন হয় তাহাকে 
হিমান্ক বলে । কোন বিশুদ্ধ পদার্থের হিমাঞ্চ এবং গলমাম্ক একই । 

শলা লাহুপ/। অনেক পদার্থ, যেমন কা, কাপড প্রভৃতি উত্তাপেব প্রভাবে না গলিয্া 

টবিযোজিভ (46007010560 ) হত্যা যায । আবার কোণ কোন বন্য উত্তপ্ত করিল, 

লে না নব" শ্রা্গব *ললা ও9ে যেলন চুন । 

১৩২ । ম্বা্পীভ্ডহ্বম্ন ও আঞুউিন্ন € 75800181505 ৪1১৫ 

৮০3179& ) 2 যদ একটি থালাঁতে কিছু জল বাঁখা, হয় তবে উহুণষ্ষ উপর 

হইতে আস্তে আক্চে জল বাশ্পের আকারে চলিয়া যায় । তরল পদের 

উপরিভাগ হতে ক্রমাগত উহা বাঁষ্পে পরিণতিকে বাম্পীন্তবন বলে) 

উষ্ণ1 ধত বেধা হইবে, বাঁম্পীভবনও তত বেশী ও দ্রুত হইবে । 

আবাক যদি খানিকট] জল একটি পাদ্ধে উত্তপ্ঞ করা যায় তখে কিছুক্ষণ 

পে দেখ যাইবে, জলের সমস্ত অংশ হইতেই বাম্প উত্থিত ছইতেছে। যখন 

তল পদাঁথ তাহার সমস্ত অংশ হইতেই মারুতাকাঁরে পরিবতিত হইতে থাকে, 

তখন ইহাকে প্ক্টন' বলে। পদার্ঘটি বিশুদ্ধ হইলে একটি নির্দিষ্ট উতর 

উহা যুটিবে এবং এই উষ্ণতাকে পদার্থটির স্ষটনান্ক বলে ) যেমন, জলের, 
স্ুটনাঙ্ক ১৭০ স্ন্িগ্রেড। 
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০০১০৫ 
শঙকুগী গার গী চাপ্টাতলকগী তঅংশাগিত- না পাতন রুপী 



সাধারণ পরীক্ষা -প্রণালী ৩১ 

গ্যাসীয় পদীর্ঘকে ঠাণ্ডা করিলে উহা! তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই 
পরিবর্তনকে ঘনীভবন (০07506173860)) বলে যে উষ্ণতায় পদার্থের 

ঘনীভবন সম্পন্ন হয় তাহাকে ঘনান্ক বলা হয়। বিশুদ্ধ পদার্থের ঘনাঙ্ক 

এবং স্ষুটনাঙ্ক একই উষ্ণতা । 

নান! রকমের পরীক্ষ/! ও প্রক্রিয়ার জন্য ল্যাবরেটরীতে বহু প্রকারের যন্ত্রপাতি 

"ন[না বকমের দীপ” 

ব)ব্হৃত হয়। উহাদের অধিকাংশই কাচের তৈযারী, কিছু কিছু পর্সেলীণর তৈয়ারীও 

হয়। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন কাচের পরীক্ষ-নল বা টেস্ট- 

টিউব। তরল পদার্থ রাখার বা উত্তপ্র করার জন্ত 

বীককার এবং নান! প্রকার কাচকুগী ব্যবহাত হয় ' ছাঁকিবার 

জন্ত ফাঞ্জেল প্রয়োজন হয়। নিদিষ্ট পরিমাণ তরল পদার্থ 

লওয়ার জন্য অংশাঙ্কিত সিলিগার, পিপেট, বুরেট প্রত্ৃতি 

প্রয়োজন । খল, মুছি, খর্পর ইত্যাদি পর্সেলীনের তৈয়ারী। 

গান জ্বালাইয়| সচরাচর ল্যাবরেটরীতে তাপ-থটি করা ঘা 
হয়, সেইজন্য বিভিন্ন রকমের দীপ ব্যবহার হয়, তন্মধ্যে 

বুনসেন দীপই প্রধান। দর্বদা ব্যবহার্য কতকগুলি যন্ত্রের 

ভাব এখানে দেওয়া! হইল। ল্যাবরেটরীতে যাইয়া অস্তান্ত 

নকল রকম যন্ত্রে সহিত পরিচিত হইতে হইবে। বসেন দীপ 

* ৩৩। উধবরপাভিন (50012558600 )£ কঠিন পদার্থে 

তাপ দিলে উহ! গলিয়া৷ তরল পদার্থে পরিণত হয়, এবং আরও উতাঁপে 
তরল পদার্থ গরু হইয়া! যায়| আবারও] করিয়া গ্যাসকে প্রথমতঃ 



৩২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

তরল এবং পরে উহাকে কঠিন করা সম্ভব। ইহাই ন্বাভাবিক রীতি। 
কিন্ত কখনও কখনও কঠিন বস্তকে উত্তপ্ত করিলে তরল ন! হইয়া সোজাস্থৃজি 

গ্যাস হইয়া যায় এবং এই গ্যাঁপীয় বন্তটি ঠাপ করিলে আবার কঠিন অবস্থায় 
পরিণত হয়। উত্বাপে পদার্থে কঠিন অবস্থা হইতে একেবারে বাপ্পে 

পরিণতি এব" শৈত্যে বা্প হইতে সরাসরি কঠিন অবস্তায় প্রশ্য(বতনকে 

উধর্বপাতন বলে। এই জাতীয় রূপান্তরে পদার্থটির বাঁসায়নিক সংযুতি অক্ষ 
থাক] প্রয়োজন । আয়োডিন, নিশাদল, কপব প্রভৃতি এইরপ বাবহার করে। 

উহাদেপ গরম করিলে গলিবে নী, কিন্ত বাপ হইয়া উডিয1 ষাইবে । 

] পরাক্ষ। 5. এ৭টি খর্পরে 15510) কিছুটা নিশাদল 

ণ৭ আব উহাকে তারজালির উপর বসাহযা বুনসেন 

মিগেন সাহায্যে নভ্প্ত ধব, গর্বে উপর একটি 

ফানেল উট বলিয়া খাখ, যাহ যাঁনেলেন শলটি 

উপবেব দিকে এাকে। একটি পাঠলা কাপড় ভিজা] 

কানেলের গাষ জডাতয়। দাও। উন্বাপ দিল নিশাদল 

প্রথমে বাপ্পীভূত হইবে এব* পৰে উহা ফানোলব হঠাত 
অশে আসি লাঁণিলেশ আবাব ভমিয] বঠিন হইবে । 

অনেক সময় উত্ধপাতন-সাহাযষো মিশ্র পদার্থ 

পথক কথা সম্ভব হয়। যেন, যদি আয়োডিন 

* বালু একত্র মিশ্বিত থাকে তবে উর্ধধপাতন ছ্বাব। 

আধষোডিশ সপ্গাহযা আনা যাইবে এবং বালু 
চিত্র ৩ক--উধ্বপাতন 

পড়িয়া থাকিবে । 

ঘে সমস্ত তরল বা! কঠিন পদার্থ সহজে বাছে। পরিণত হয়, যেমন জল, 

স্পিরিট, কপূর ইত্যাদি, তাহাদের উদ্বায়ী বন্ড বল] হয় ১ এবং ঘে সকল বঙ্খ 

সহজে বাদ্পীতৃত হয় না, যেমন ক, লবণ, পারদ ইত্যাদি, তাহাদিগকে 

হামুদ্বায়ী বধ বলে। 

৩-৪। ভ্রব্খপী (5০156690) 9 একট চিনি যদি জলে মিশান হয 

ভবে উহ] অনৃশ্ঠ হইয়। ঘাঁয়। কিন্তু স্বাদ হইতে উহাব অস্তিত্ব জান যাইনে 

চিলি ও জলের উহা] একটি মিশ্র পদার্থ। এই মিশ্র পদ্দার্ণেব যে কোন অংশে 

দেখ। ঘাঁইধে চিনি ও জলের অঙ্ছপাঁত এক | চিনির পরিবতে ষদি একটু 
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তুঁতে জলে দেওয়া হয় তবে একটি স্বচ্ছ কিন্তু নীল রঙের তরল পদার্থ পাঁওয়া 
যায়। উহাঁও মিশ্র পদার্থ এবং উহাঁরও ষে কোন অংশে তুঁতের পরিমাণ 
সমান । অর্থাৎ এই মিশ্রণগুলি সব সমসন্ু | 

দুই বা ততোধিক বস্তব ষখন সমসত্ব মিশ্র পদার্থের স্ষ্টি করে তখন উহাকে 

দ্রেবণ ৰাঁজ্তন্ব বলে। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে, চিনি দ্রবীভূত হইয়াছে এবং জল 

চিনিকে দ্রবীভূত করিয়াছে । যে ব্রবীভৃত হয় তাহাকে বলে দ্রোব (501016) 

এবং যে দ্রবীভূত করে তাহার নাঁম দ্রোবক (50161 ) | চিনি দ্রাব, জল 

প্রাবক। 

দ্রাব+দ্রাবক _ দ্রবণ 

যদি বালু, খড়ি বা গন্ধক ইত্যাদি টুণ করিয়াও ছলে দেগগ্না যায় তবুও 
তাহার দ্রবীভূত হয় না। কিছুক্ষণ ইতন্ততঃ ঘুৰিয়া এগুলি নিজেদের ভার- 

বশতঃ পাত্রের নীচে আসিয়া সঞ্চিত হয়। উহার জলে অদ্রবণীয় 
(1:55010916 ) ১ চিনি, লবণ, তুঁতে, শোরা, ফটকিরি ইত্যাদি দ্রেবণীয় 

(50191 )০। 

প্রায়ই দেখা যাঁয় কঠিন পদাঁগগুলি তরল পদার্থ দ্বারা এ্রবীভৃত হয়। কিন্ত 
তরল বা গ্যাশীয় বস্তও দ্রাব হইতে পাপে যেমন, স্পিরিট বা কোহল, 

আযসিটোন, নাইট্রুক আযসিড, প্লিপারিন প্রভৃতি যে কোন পরিমাণে জলের 
সহিত মিশিত হুইষ! সমঅন্ব মিশ্রণ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ উহার! জলে ভ্রবণীয়। 

অবশ্ত যেকোন তরল পদাঁথ ই যে জলে 

ছব হইবে তাহ? নভে । তেল ও জল, 

পাঁরদ ও জল ইত্যাদি একত্রিত কর্সিলে 

তাঁভাঁরা দ্রবণ স্ষ্টি করে না, উহারা 

দুইটি শুরে পৃথক হইয়া থাকে । তেল 

জলের সহিত মিশে না বটে, কিন্তু তেল 

আবার বেনজিনে দ্রব হইয়া বায়। 

অক্সিজেন, কাঁবন-ডাই-অক্াইভ, 

হাইড্রোজেন সাঁলফাইভ, প্রভৃতি 

গ্যাসও জলে দ্রবণীয়। অক্সিজেন ব্যতিরেকে জীবের শ্বাসকার্ধ চলিতে 

পারে না। জলে কিছু বায়ু দ্রবীভূত থাকে বলিয়াই, সেই বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা 
থ্রি 
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মতস্য ও অন্ঠান্ত জলচর প্রাণীর শ্বাঁসকার্য সম্ভব হয়। জলে যে বাতাস ত্রবীভত 

থাঁকে তাহা একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাঁণ করা সম্ভব । 

পরীক্ষা; একটি গোল কুপী সম্পূর্ণ জলে ভরিয়া একটি কর্ক দিয়া মুখটি 
বদ্ধ করিয়া দাও । কর্কের ভিতর দিয়া একটি বাঁকান নির্গম-নল জুড়িয়া দাও 

নিগম-নলটিও জলে পূর্ণ থাঁকিবে ও উহার বাহিরের মুখটি একটি ভোণীতে জলে 
ডুবাইয়া রাখ । এই প্রান্তটির উপরে একটি টেস্ট-টিউব জলে পূর্ণ করিয়া উপুড় 

করিয়া রাখ। অতঃপর তারজালির উপর রাখিয়া কু্পীটিকে বুনসেন দীপ 
সাহাধ্যে উত্তপ্ কর । দেখিবে জল হইতে ছোট ছোট নুদপুদের আকারে গ্যাস 

বাহির হইয়া নি্গম-নল দিয়া আসিয়া টেস্-টিউবে জমা হইবে 1" দ্রবীভূত 
বাতাস উত্তাঁপে জল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে । 

সচরাচর যদিও জল দ্রাবক হিসাবে. ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য তরল পদী্ 

দ্রাবক হিসাবে কাঁজ করিয়া থাকে | গন্ধক জলে দ্রবীভূত হয় না| কিন্ত 

কারন ডাই-সাঁলকাইডে উহ] অতি সহজে দ্রবণীয়। কার্বন ডাই-সালফাইড 

গন্ধকের দ্রাবক । সেই রকম মোম কেরোঁসিনে দ্রবণীয়, গাল! ম্পিরিটে ড্রবণীয়, 

আয়োডিন ক্লোরোফখে দ্রবণীয়, ইতাদি। নানারকম রঙীন পদার্থ আবার 

কোহল প্রভৃতিতে দ্রুব হইয়া বানিশের রঙ ইত্যাদি প্রস্তত হয়। 

যদি দুই বা ততোধিক কঠিন পদার্থ মিলিয়া! সমসত্ব মিশ্রণ করিতে পারে 

তবে তাহাঁও দ্রবণ হইবে । যেমন, রৌপ্যমুদ্রাতে রূপা, তামা এবং নিকেল 

সমসত্বতাবে মিশিয়। আছে | কাজেই উহাকে কঠিন পদার্থের সমসত্ব সংমিশ্রণ 

বা দ্রবণ বল যাইতে পারে । এই সব ক্ষেত্রে যে উপাদীনটি অধিক পরিমাণে 

বর্তমান তাহাকে ভ্রীবক এবং অন্ত উপাদানগুলিকে ত্রাব ব্লা ষায়। রৌপ্য 

দ্রাবক, তামা 'ও নিকেল ভ্রাব। 

দুই বা ততোধিক গ্যাস সর্বদাই সমসব সংমিশ্রণে থাকে এবং উহাদেরও 

দ্রবণ বলা চলে । 

পরীক্ষা ঃ একটি পাত্রে খানিকটা! জল লইয়] উহাতে অল্প অল্প পরিমাণে 
পটাপিয়াম্,ম্লাইট্রেট চূর্ণ দিতে থাক । প্রথমে উহা! দেওয়। মাত্রই ভ্বীভূত হইয়] 
যাইবে । পরে" আর এত ক্রত ভ্রবীভূত হইবে না। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, 

উহা আর ভ্রবীতৃত না হইয়া! নীচে জমা হইতেছে । এ জন্গটুকুর পক্ষে যতটা 
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পটাসিয়াম নাইট্রেট দ্রবীভূত কর! সম্ভব তাহা করিয়াছে । এই রকম দ্রবণকে 
সম্পক্ত দ্রেবণ (868:8660 5014610:) বলে। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায়, কোন 
নিদিষ্ট পরিমাণ ভ্রাবক একটি পদার্থের যতটা পরিমাণ দ্রবীভূত করিতে পারে 

তাহাও নির্দিষ্ট । নির্দিঘ উষ্ণতায় কোন নিদিষ্ট পরিমাঁণ দ্রাবকে সর্বাধিক 

পরিমাণ দ্রাব যখন দ্রবীভূত থাকে তখনই দ্রবণটিকে সম্পক্ত বলিয়া গণ্য 

কর! হয়। 

এইরূপ সম্পক্ত দ্রবণকে যদি আরও উত্তপ্ত করা যায় তবে উহা! আরও 

খানিকটা পটাসিয়াম নাইট্রেটকে ত্রবীতৃত করিবে । অর্থাৎ উষ্ণতা! বুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে নিদিষ্ট পরিমাণ জলে যে পরিমাণ দ্রাধ দ্রবীভূত হইবে তাহাও বৃদ্ধি পায়। 

আবার উত্তাপ কমাইলে ভ্রবণীয়তা কমিয়। যায় । 

কোনও নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সর্বাধিক যে পরিমাণ পদা্থকে ১০০ গ্রাম ওজনের 

দ্রাবক দ্রবীতৃত করিতে পারে, সেই শিদিষ্ট উষ্ণতায় গ্রাম হিসাবে উক্ত 

রিমাণকে এ পদার্থের জবাব্যতা (9০1৩11165) বলা হয় । যেমন, ৯০০০ 

উষ্ণতায় জলে, লবণের ত্রীব্যতা ৪০ গ্রাম । ইহা হইতে নূঝা যায়, ৯৯০০ 

উঞ্তায় ১০০ গ্রাম জল ৪০ গ্রাম লবণ দ্রবীভূত করিয়া সম্পক্ত দ্রবণ হইতে 

পারে। বিতিন্ন পদার্থের দ্রাব্যতা অবশ্যই বিভিন্ন । পদার্থের দ্রাব্যতা নির্ণয় 

করা মোটেই কঠিন নয় । 

১ 

পরীক্ষা 2 জলে নাইটাঁরের দ্রাব্যতা নির্ণয় কর। 
একটি পরিষ্কার শিশিতে খানিকটা জল লও এবং নাইটার চরীকৃত করিয়! 

আন্তে আস্তে দিতে থাঁক। কিছুক্ষণ পরে নাইটার আর দ্রব হইবে না। 

শিশিটির মুখ বন্ধ করিয়| উহাকে উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া লইতে হইবে । এইভাবে 

পরীক্ষাঁকাঁলীন উষ্ণতায় নাইটারের সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তত হইল। একটি শুফ 

ফিল্টার কাগজের সাহায্যে এই সম্পক্ত দ্রবণ পরিক্ষত করিয়া লণ্ড। 

এখন একটি খর্পর ওজন করিয়া লও এবং একটি পিপেট দ্বার ঠিক 

২৫ ঘন সোর্টমিটার দ্রবণ খপ্পরে লও | দ্রবণ-সহ খর্পরটি আবার ওজন কর। 

একটি জলগাহের উপর রাখিয়! দ্রবণটি উত্তপ্ত করিয়া উহীর জল সম্পূর্ণ 
বাম্পীভূত করিয়া দ্াাও। বাঁশুচুজীতে উহাকে শুষ্ক করিয়া শোষধকাঁধারে রাখিয়! 

শীতল কর। উহা শীতল হইলে আবার উহার ওজন লও। বারে বারে 
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উহাকে উত্তপ্ত করিয়া পরে শীতল অবস্থায় ওজন লইতে হবে যেন ওজনটি 

নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ জল সম্পৃূণরূপে দুরীড়ত হয়। মনে কর, 
খর্পরের গজন-5%) গ্রাম 

খর্পর ও দ্রবণের ওজন » %2 গ্রাম 

খর্পর ও নাইটারের ওজন _%৪৪ গ্রাম 

(298) গ্র/ম জলে (০৮১০৮) গ্রাম নাইটার দ্রবীভূত হইতে পারে । 

অথবা ১০* গ্রাম জলে?) 285) ১০০ আম নাইটা টাব দ্রবীভূত হইতে পারে । 

অতএব, সেই উষ্ণতায় নাইটারের জবণীয়তা_৯১+ 87 ৯৫১০, | 
£)%-- 807, 

যে কোন পদার্থের দ্রাব্যত। ভ্রাবকের উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবন্িত হয় | 

উষ্ণতা ও ড্রাব্য তাঁকে স্থানাঙ্ক ধরিয়া যদি আমরা একটি চিত্র অস্কন করি তাহ! 

হইলে উহাদের এই পরিবর্তন সহজে বুঝা যাইবে । 

সাধারণ উষ্ণত।র পরিবতে যদি অন্য কোন উষ্ণতীয় দ্রাবাতা নিরূপণ করিতে হয় তাহা হইলে 

পার্শ্ববর্তী চিত্রের অনুপ একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন হইবে । একটি বড় বীকারে জল লইয়া উহাকে 

গরম করিয়া বা বরফ সাহায্যে শীতল করিয়া প্রয়েজনীয় 

রা 

পর্ব 

উষ্ণতায় রাখা হয়| অতঃপর একটি নড মুখের পরীক্ষনলে 

খানিকটা ভল লইয়। উহতে আস্তে আস্তে বিচর্ণ নাইটাৰ 

ই [অথবা অন্ত কোন দ্রাব | দেওয়া ভয়। এই নলটি বীকারের 

ভিতর ঝখিষ] দেওয়া হয়) এবটি রবাব-কর্ক দি নলের 

1] মুগটি আটিয়া দেও্মা হয এবং ককের ভিন্তব দ্য! একটি 

ঃ এ2মাসিটার, একটি আলে।ডক (নাডাঁচাড়া কৰার জন্য) এবং 
।] 

তি 'এবটি পিপেট প্রবেশ করান থাকে । মেহ উষ্ণতা দ্রপণটি 

রা সম্পৃক্ত হইলে, পিপেটের সাহাথে নিরিষ্ট পরিযাণ দ্রবণ বাহিৰে 
€ উঞ্কতায় রঃ রা 

১ লতয়া পুদের নিয়মানুযায়ী ভ্রান ও জ্রাবকের অনুপাত নির্ণয় 
দ্রব্যতা নিণয 

করা হয়। 

সচরাচর, উষ্ণতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রাব্যতাঁও বাড়িঘ। খায়। পরীক্ষায় 

জানা গিয়াছে, ১০০ গ্রাম জলকে সম্পৃক্ত করিতে ৫০1০ উষ্কতীয় ৮৫ গ্রাম 

পটাসিয়াম নাইট্রেট প্রয়োজন, এবং ৪০৯০ উষ্ণতায় মাত্র ৬৫ গ্রাম প্রয়োজন 

হয়। এখন যদি ৫০0 উষ্ণতায় ১০০ গ্রাম জলে পটাসিয়াম নাইটেটের 

একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করা হয় এবং তারপর উহাকে আন্তে আস্তে 

শীতল করিয়া ৪০০ উঞ্ণতাঁয় আনা হয়, তবে সেই দ্রবণ হইতে প্রায় ২০ গ্রাম 
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্রাব বাহির হইয়। আমিবে | কারণ, ৪০০০ উষ্ণতাঁয়, ১০০ গ্রাম জলে সর্বাধিক 
যে পরিমাণ পটাসিয়াম নাইটে দ্রবীহৃত হইতে পারে তাহা ৬৫ গ্রামের 
অধিক নয়। | 

কোন কোন সময় 

সম্পক্ত দ্রবণকে এক উষ্ণতা 

হইতে মিম্নতর উষ্ততায় নিয়] 

আমিলে যে পরিমাণ দ্রাৰ 

বাহির হইয়া আসার কথ! 
তাহ আসে না। অর্থাৎ 

নিম্নতর উষ্ণতায় যতটা দ্রাব 

দ্বণে থাকার কথা, তাহা 

ইতে অধিকতর পরিমাণ 

বশত অবস্থায় খাঁকে। 

এই প্রকার জ্রবণকে 

অতিপুক্ত দ্রবণ (5]961- 

58012690 90101610178) 

দ্রাবের পরিমাণ 

ধস 

বলে। অতিপৃক্ত দ্রবণ খুব 

অস্থায়ী ধরণের হমু। একটি 
উঞ্ণত! 

ত্র ৩খ- দ্াব্য তা-লেখ 

নাডাচাঁডা করিলে বা ভ্রাবপদার্থের একটুখানি উহ্হাভে দিলেই পরিমাণের 

অতিরিক্ত দ্রাবট্কু বাহিব হইয়া আসে এবং ত্বণটি সম্প ক্ত হইয়া! থাকে। 
পরীক্ষা 2 গোডিয়াম-থাযোন[লফেটের অতিপক্ত দ্রবণ 

একটি পরীক্ষ-নলে কিছু সোডিষামথাযোসালফেটের দানা লইয1 নলের বুখটি তুলা দিয়! 

ও গাটিবা দাও) মতঃপর উহাকে একটি বীকারের দালে 
পি ১ ৮ বাখিযা আগ্ডে আস্তে গরম কর) দেখিবে সোডিযাম- 

থয়োস[লফেটের দান।গুলি গলিযা তরল হইতেছে । 

বস্মভ: সোডিয়াম-থায়ে।স।লফেটের শ্ষটিকের ভিতর জল 

আছে, উত্তাপ-প্রয়োগে, দেই জলে উহ দ্রবীভূত হইয়! 

যায়। এখন টেস্ট-টিউবটি বাহিরে আনিয়! শীতল 

নেডিয়াম-থায়োসালফেটের করিলেও, উহা] নহজে দান! বাধিবে না| ইহা! নোডিয়াম- 

অতিপৃক্ত দ্রবণ ণায়োসালফেটের অতিপৃক্ত দ্রবণ ৷ এই জ্রবণে স্লোডিয়াম- 

ঢা 
।1.1 ॥॥ 

11 শান 

11111 1811 

2.1 511 
।811:11 ॥ 
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পরীক্ষ। 2 খানিকটা বালু ও লবণ একত্র করিয়া মিশাইয়! লও । এখন 
উহাাদিগকে পৃথক করিতে হইবে। একটি বীকারে মিশ্র পদার্থটি লইয়। 

উপযুক্ত পরিমাণ জুল দাও । তাঁরপর উহাকে নূনসেন দীপের সাহাযো তাঁর- 

জালির উপর বেশ উত্তপ্ত কর। লবণ জলে ভ্রব হইবে, কিন্ত বালু এমনিই 

থাকিবে । এখন এক টুকরা ফিপ্টার কাগজ ঠোঁঙার মত জড়াইয়। একটি 

কাচের ফাঁনেলের উপর বসাও এবং নীচে একটি পাত্র রাখ। গরম দ্রবণটি 

এখন ফিণ্টার কাগজে ঢালিয়! দাও। দেখ, নীচের পাত্রে আন্তে আস্তে 

স্বচ্ছ লবণের দ্রবণ সঞ্চিত হইতেছে এবং বালুকণ! ফিন্টার কাঁগজ্রে উপর 
রহিয়া গিয়াছে । এইভাবে বালু হইতে লবণ পৃথক কর হইল। 

কিন্ত মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি সবই যদি দ্র্বণীয় হয় তবে তাহাদের 

এই ভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়। ধেখন, চিনি ও লবণ একত্র থাকিলে এই 

প্রণালীতে আলাদ। করা যাইবে না । 

পরিক্ণতির ফলে যে স্বচ্ছ তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে পরিজ 

(81056) এবং যে কঠিন পদার্থ ফিপ্টারের উপরে থাকিয়া যায় তাঁহাকে 

অবশেষ 055100০) বলে । 

৩-৭। গপাতিম্ন (01501190010) 52 তরল পদার্কে উত্তাপের 

সাহায্যে বাশ্পীভৃত করা এবং সেই বাম্পকে শীতল করিয়া আবার তবল 

অবস্থায় ফিরা ইয়া আনাকে পাঁতন প্রণালী বলে। স্থতরাং পাঁতন প্রণালী 

বাম্পীকরণ এবং ঘনীকরণ এই ছুই প্রক্রিয়ার সমন্বয় । ল্যাবর্পেটরীতে পাঁহন 
প্রণালীর প্রয়োগ খুবই সাধারণ এবং তরল পদার্থকে বিশুদ্ধ করিতে পানের 

সাহায্য অপরিহার্ধ। তরল পদাঁথের সঙ্গে যখন অদ্রবণীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে, 

তখন পরিক্ররতির দ্বারা উহ্নাদের পৃথক করা যায । কিন্তু কোন পদার্থ যদি 

তরল পদীর্থে দ্রবীভূত থাঁকে তাহা হইলে পরিস্রীবিত করিয়া তাঁহীদেব পৃথক 

কর! সম্ভব নয়। তখন পাতনের সাহাধ্য লইতে হয়। নিয়লিখিত পরীক্ষা 

দ্বার পাতনের উপযোগিতা সম্যক উপলব্ধি হইবে । 

পরীক্ষা £ নদীর অবিশ্তুদ্ধ জল হইতে বিশুদ্ধ জল প্রত্তত কর: 
একটি পাতন-কুপীতে নদীর জল নাও এবং উহাতে একটুখানি পটাসিয়াম 

পারমাঙ্গানেট মিশাইয়। দাও, জলের রঙ গাঢ় লাল হইবে। পাতন-কৃপীর 
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নলটির সহিত একটি লিবিগ-শীতক বা৷ কন্ডেন্সাঁর জুড়িয়া দাও (চিত্র ৩ঘ )। 
এই শীতকের ভিতর একটি সরু নল.আছে যাহার সঙ্গে পাতন-কৃপীর অভ্যস্তর 
সংযুক্ত হইবে এবং উহার ভিতর দিয়া বাঁশ্প চালিত হইবে । এই সরু নলটির 
চারিদিকে শীতল জল পরিচালনের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত মোটা কাঁচের নল 
আছে। রবার টিউবের দ্বারা জলের কলের সঙ্গে এই বাহিরের নলটি ঘুক্ত 
করিয়া শীতল জলপ্রবাহের ধাঁরা দেওয় হয়। শীতকটি একটু কাত করিয়া 
লাগান হয় যাহাতে পাঁতন-কৃপীর বিপরীত দিকটি নীচু থাকে । এই দিকে 
একটি পরিক্ষার কাঁচের কুপী জুড়িয়া দেওয়! হয়। এই কাচের কুপীতে বিশুদ্ধ 
তরল* পদার্থটি সঞ্চিত হইবে । ইহাকে গ্রাহক ৫6০1৫) বল যাইতে 

পারে। 
পাঁতন-কুপীর মুখটি একটি কর্ক দিয়া বন্ধ করিয়া দাও এবং এই কর্কের 

ভিতর দিয়া একটি থারোমিটাধ লসাইয়! দাও। এখন শভাীরজালির উপর 
রাখিয়। নূনসেন দীপ সাহাধ্যে পাঁতন-কৃপীটিকে উত্তপ্প কর। কিছুক্ষণ পরে 

জল ফটিতে*্াকিবে এবং বাঁ” পার্থবতী নলেব ভিতর দিয়। শতকের মধ্যে 

2 ৩য_-পাতন 

প্রবেশ করিবে । থান্দোমিটারটি লক্ষ্য করিলে দেখিবে ঘষে এই স্মটনের সমক় 

পাঁতন-কুপীর ভিতরের উষ্ণতা একেবারে অপরিবন্তিত থাকে । স্থমটনের সময় 
জল বাশ্পীতৃত হয়, কিন্ত নদীর জলের অন্ঠান্ দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় ময়লা অথবা 



৪২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

পটাসিয়াম পারমাঙ্জানেট অনুদ্ধায়ী বলিয়। বাপে রূপান্তরিত হয় না। কতক- 

গুলি ময়লা সহজে দূরীভূত্ত করার জন্ত পটাসিয়াম পারমাঙ্গীনেট ব্যবন্ৃত হয়। 

জলীয় বাম্প শতকের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহার উষ্ণতা কমিয় যায়; কারণ, 
শীতকের ভিতরের নলটির চারিদিকে শীতল জল প্রবাহিত থাকে । যতই 

উষ্ণত। কমিতে থাকে. বাপ স্বচ্ছ, তরল অবস্থায় ফিরিয়। নিষ্বগামী হয় এবং 

নীচের কাচ-কুপীভে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত জলকে পাঁতিত জল বল যায় 

এবং ইহা অন্যান্য ময়লা হইতে পরিশুদ্ধ হইয়। আসে । 
আংশিক পাতন (চ:8০1০9098] 01801119000) 2 যদি দুই বা 

ততোধিক তরল পদার্থ একত্র মিশিয়! থাকে তবে তাহাদেরও পাতন-সান্কাষ্যে 

পৃথক করা যাইতে পারে । একটি দৃষ্টাস্ত লওয়া৷ যাঁউক। একটি তরল মিশ্রণে 

ঈথার (৩2)61) এবং বেন্জিন্ (৮৫7,2৩7) আছে । ঈথারের স্কুটনাস্ক ৩৫০ 

এবুং বেন্জিনের ৮০01 এই মিশ্রণটিকে একটি পাতন-কুপীতে লইয়া উত্তপ্ত 

করিলে উহা]? ষখন ৩৫০ উষ্ণতায় পৌছাইবে, তখন শুধু ঈথার বা্পীভূত 
হইবে এবং শীভক বাহিয়] নীচের কাঁচ-কুপীতে কেবল ঈথার আসিয়া সঞ্চিত 
হইবে। যতক্ষণ এই ঈথার বাম্পীভৃত হইতে থাকিবে ততক্ষণ পাঁতন-কুপীর 

আভ্যস্তরিক উষ্ণতা ৩৫০ ডিগীই থাকিবে । যখন সমস্ত ঈথার পৃথক করা 

হইয়] যাইবে, তখন আবার উষ্ণতা বাড়িতে থাকিবে এবং ৮০৭০ উষ্ণতা 
হইলে, বেন্জিন ফুটিতে থাকিবে এবং তাহার বাম্প শীতকে আপিয়া তরল' 

হইবে । উহাকে আর একটি ভিন্ন গ্রাহকে সংগ্রহ করা যাইতে পারে । 

এইতাবে বেন্জিন ও উঈথার পৃথক কর! সম্ভব হইবে । ছুই বা ততোধিক 
তরল পদার্থের মিশ্রপকে বিভিন্ন উষ্ণতায় পাতন-ক্রিয়! দ্বার পৃথক করার নাঁম 

আংশিক পাতন। 
অনুপ্রেষ পাতন (৬৪০০০ 08961119201) 2 তরল পদার্থ যখন 

বাপে পরিণত হয়, তখন সেই বাঁম্পের একটা চাঁপ বা গ্রেষ দেখা যাঁয়। 

উষ্ণতা যতই বুদ্ধি পায় বাপের এই চাপও ততই বুদ্ধি পায়। তার সঙ্গে 

সঙ্গে এই চাপ বৃদ্ধি পাইয়া যখন বাহিরের বাষুর চাপের সঙ্গে সমান হইয়া যায়, 
তখনই স্কুটন আরস্ত হয়। অতএব বাহিরের চাঁপ যদ্দি কম হয়, স্ফুটনও কম 

উষ্ণতায় সম্ভব হইবে । অর্থাৎ বাহিরের চাঁপের উপর স্ফুটনাঙ্ক নির্ভর 

করিবে । 
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অনেকগুলি তরল পদার্থে দেখা যায় সাধারণ বায়ুর চাপে স্বটনের সমস 

উহার! বিযোজিত (45002509564) হইয়। যাঁয় এবং পাতন ছারা আসল তরল, 

'পদ্দার্থটি আর পাওয়া যায় না। যেমন তরল হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড লইয়া 
যদি পাঁতন করার চেষ্টা কর] যায়, তবে উত্তাপের জন্য উহা ভাঙ্গিয়! জল ও 

অক্সিজেনে পবিণত হয় । এই রকম ক্ষেত্রে যদি কম উষ্ণতায় উহাদের ফুটাঁন 
ষাঁয় তবে তরল পদার্থটি রক্ষা কর! সম্ভব হইবে। কম উষ্ণতায় ফুটাইতে 

চিত্র ৬$-_অন্প্রেষ পাতন 

হইছে উহার উপরকার চাপ কমাইতে হইবে । সেই জন্য পাম্পের সাহাঁষ্যে 

পাতন যন্ত্রের ভিতরের বাঁরু বাহির করিয়া চাঁপ কমাইয়া দেওয়া হয় এবং পরে 

গরম করিয়া পদ্ার্থটি পাঁতন করা হয়। এই রকম কম চাঁপে পাতন করাকে 

অনুপ্রেষ পাতন বলে (চিত্র ৩৪)। 

অন্তধূম পাতন ঃ কোন কোন কঠিন মিশ্র পদার্থ বাতাসের অবর্তমানে 
উত্তপ্ধ করিলে উহ! হইতে কতকগুলি উদ্ধায়ী বন্ত মারুত্বাকারে বহির্গত হয় 
এবং শৈত্যের দ্বারা এই সব উদ্বায়ী বন্তর ঘনীকরণ সম্ভব হ্য়। মিশ্র পদার্থ 

হইতে বাঁতীসের অবতমানে উদ্বাক্ী বস্তকে পাঁতিত করিগ্রা আনার নাঁষ 

অন্তধুম পাতন (06500006156 01961119619 ) | এই রকম পাঁজনে 

বাতাস থাকিতে দেঁওয়। হয় না, কারণ বাতাসের সাহায্যে পদার্থের রাসায়নিক 
পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । কয়লাঁকে এইরূপে বাতাসের অবর্তমানে 
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খুব উত্তপ্ন করিয়া! নান। রকম পাঁতিত বস্ত সংগ্রহ করা হয়। যথা--কোঁল 

গ্যাল, আলকাতির।, আমোনিয়! প্রভৃতি । এই সব উদ্বায়ী বস্ত চলিয়। যাওয়ার 

পর যে কঠিন পদার্থ থাকিয়া ষাঁর তাহাই কো ক-কয়ল।। 

৩৮৮ শ্রেতলাতস বা স্কফটিক্ীকল্রপ € 015 56811158- 

£105)8 আমর] পূর্বেই দেখিয়াছি, কোন দ্রবণকে অধিকতর উষ্ণতায় সম্প-ক্ত 

করিয়] তারপর আস্তে আস্তে শীতল করিলে উহ1 হইতে দ্রাবটি বাহির হইয়! 

আঁসে। যথন এই দ্রাব পদ্রার্থটি দ্রবণের বাহিরে আসে তখন প্রায়ই তাহা 

নির্দিষ্ট অঠকারের দান! বাধিয়া থাকে । এই দানাগুলির একট] দ্যামিতিক 

রূপ আছে । ভাল করিয়া দেখিলে বা অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে 

দেখা যাইবে, উাঁদের পৃষ্ঠদেশগুলি সব সমতল । সমতল পৃষ্ঠগুলি আবার সরল 

ঝজুরেখায় আপির! মিলিয়াঠে। এই রকম দাঁনাগুলিকে স্ফটিক বলী হয়। 

সম্পক্র দ্রবণ ঠাঁগু করিয়! নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারের কঠিন পদার্থ পৃথক 

করার নাম কেলাসন বা স্ষটিকীকরণ , 
কোন একটি পদাঁথের স্টিকগুলি বিভিন্ন আঁয়হনের হইতে পারে । কিন্ত 

ভাহাদের আকার সব সময় এক হইবে । বিভিন্ন পদাীথের স্টিকের আকার 

বিভিন্ন হইতে পারে । যেমন-_লবণের স্কটিকের ছয়টি সমতল পৃষ্ঠ আছে, কিন্ত 

ফটুকিরি অষ্টতল স্কটিক। স্মটিক আবার রঙীনও হইতে পারে ; যেমন- 

তঁতের স্টিক নীল। উর্ধপাতনের ফলে যে কঠিন পদাথ পাওয়া যায় ভাহাও 
স্কটিকাঁকাঁরে পাওয়া ধার । কঠিন পদার্থকে চিনিবার পক্ষে তাহাদের স্কটিকের ' 

আকার খুব সাহাঁধ্য করে। অবশ্য সমস্ত কঠিন পদাথই যে স্কটিকাঁকারে 

থাকিবে, এমন কোন কথা নাই | চন, ময়দ। ইত্যাদির কোন নিদিষ্ট আকার 

নাই, তাহাদের স্টিক হয় না। এই সকল পদার্কে অনিয্মতাকার পদার্থ 

(81070101005 ৪01১5181802) বল হয়। 

পরীক্ষা! ঃ ফট্কিরির স্টিক প্রস্তুত কর। 
একটি বীকাঁরে খাঁনিকট। জল লও । উহাকে তারজালির উপর রাখিয়! 

দীপের সাহাষ্যে আস্তে আস্তে গরম কর। সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ ফটুকিরি উহাতে দাও 

এবং নাড়িতে থাক। এইভাবে যতক্ষণ না কিছু ফট্কিরি তলায় পড়িয়া থাকে, 

ততক্ষণ দিতে হইবে । এইকপে দ্রবণটি সম্পক্ত হইল। উপর হইতে পরিষ্কার 
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ও স্বচ্ছ দ্রবণটি অন্ত একটি বীকাঁরে আস্ত্রীবণ করিয়] "৩! ' যখন এই ভ্রবণটি 

শীতল হইয়া আসিবে, দেখিবে সুন্দর অষ্টতল স্টিক দ্রবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া 

আসিতেছে । যত ধীরে ধীরে উহাকে শীতল করিবে ততই বড় বড় স্কটিক 

পাওয়া যাঁইবে। স্টিক বাহির হইলে পরে যে সম্প-্ত দ্রবণ পড়িয়া থাকে 

তাহাকে শেষদ্রব 00006611001) বলা হয়। এইভাবে স্ফটিক প্রস্তত 

করা হয়। 

সম্পক্ত দ্রবণে যদি দ্রাবের একটি ক্ষুদ্র স্ফটিক সুতায় বাঁধিয়া ঝূলাইয়। 

রাখা হয় তবে উহা! ক্রমশঃ বড় হইয়া একটি বৃহ্দাঁকাঁর স্ফটিকে পরিণত 

হইবে, | 

সম্প ক্ত দ্রবণে যদি ছুইটি দ্রাব বতমান থাকে তবে ঠাণ্ডা করিলে যে দ্রাবটির 

ব্রাবাতা কম, উহাই প্রথমে দানা বাধিবে। তখন উহাকে পরিক্রাতির দ্বারা, 

টিন স্পা পপ 

রগ 11 ২ / ভাটিনেন 
] ১৯ প্র এ 

1 সম টি এ - 

টিপা শা 4 / 

ূ টে শি 1 / 1 ৰা 
৮ চর ্ 1 রর £ 

উ:. ৯8. | / পা... 
| / » প্র ভর ৯ ্ রা ক / ষ্ি 

1. এ / টার টিক 5 
গন্ধাংঝবক শ্ষটিক চিনির শ্কটিক 

পুথক করির়। লওয়া হয়। পরে পরিক্ত প্রবণকে আরও ঠা করিলে দ্বিতীয় 

দাঁবনুর ক্ষটিক বাহির হইয়া আসিবে | এই ভাবে দুইটি উপাদীনকে মিশ্র পদাথ 

হইতে পৃথক কর। সম্ভব। উহাকে আংশিক কেলালন (280610991 

0:55091115911015) বলা যাঁয়। যদি লবণের পর্দে মোর! মিশিত থাকে তবে 

ঞথমে উহাদের জলে দ্রবীভত করিয়া সম্প ক্ত দ্রবণ করা হয়। পরে এই দ্রবণকে 

ঠাণ্ডা করিলে কেবল লবণের স্কটিক বাহির হইবে। উহাকে ফিপ্টাঁরের সাহাযো 

ছাঁকিয়া লইলেই বিশ্তদ্ধ এবং সোরামুক্ত লবণ পাওয়া ধাইবে। পরে শেষন্রবকে 

আরও ঘন করিলে বা ঠ্রাণ্ডা করিলে লোরাঁর স্কটিক পাঁওয়! যাইবে। 

অনেক সময় ফেলাঁসন দ্বারা এইরূপে মিশ্র পদার্থের উপাদান পৃথক 

কর] সম্ভব । 

কোঁন কোন পদীর্থ স্টিক আকার ধারণ করার সময় দ্রবণ হইতে প্রত্যেক 

অধুয লঙ্গে এক বা একাধিক জলের অধু বহন করিয়া! আনে। যথা তু তে যখন 
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নীল স্কটিক হয় তখন তুঁতের প্রতি অণুর সঙ্গে পাঁচটি জলের অণু সহযাত্্রা 

হয়। এই সমস্ত স্কটিককে সোদক ল্ছটিক (105 078660 0:551515) বলা 

হয়। যে সমস্ত স্ষটিকে কোন জলের অণু থাকে না, যেমন লবণের স্কটিক, 

তাহাদিগকে অনার্ে স্টিক (500501003 0:59€8159) বলে । সোর্দক 

স্কটিকের জল অনেক সময় সেই স্কটিকের জ্যামিতিক আকারের জন্য দায়ী এবং 

কোন কোন সময় স্ষটিকের রঙের জন্যও দায়ী। যেমন, ভুতের নীল স্কটিক 

উত্তপ্ত করিলে উহার অস্তঃস্থকিত জল উড়িয় যাঁয় এবং একটি সাদা অনিয়তাঁকার 

গুঁড়া পড়িয়া! থাকে । ইহ] অনার্জ তুতে। কোন কোন সোদক স্টিক 

বাতাসে উন্মুক্ত করিয়! রাণিলে উহাদের জল ক্রমশ: বাঁম্পাকারে উড়িয়া যাঁয় 

এবং স্মটিকপ্তলি অবশেষে অনিয়তাঁকার হইয়া পড়ে । সৌঁদক স্কটিকে জল 

"থাকে, হৃতরাঁং উহার একটি নির্দিষ্ট বাঁস্চাঁপ থাকে ॥ কিন্তু বাতাসে যে জলীয় 

বাঞ্ থাঁকে তাহার চাপ যদি এই বাম্পচাঁপ হইতে কম হয় তবে ক্টিক হঈতে 

জল বান্প হইয়া বায়তে আসিতে থাকে । এই রকম পবিবর্তনকে উদত্যাগ 
(61219:55০87০6) বলে এবং ক্ষটিক গুলিকে উপত্যাগী স্ফটিব নল। হয়। 

. সোডিয়াম কাঁধনেটের স্ফর্টক (92003, 107750 বাতাসে রাখিয়া দিলে 

উহার দশটি জলের অণুর নয়টি বাম্পীতৃত হইয়া! যাঁয়। অতএব সোডিয়াম 

করর্বনেট উদত্যাগী । কোন কোন স্ষটিক বাতাসে রাখিয়! দিলে তাহ| জলীয় 

বাপ আকর্ষণ করিয়। দ্রবীতৃত হইয়া পড়ে এবং পদার্থটি একটি তরল ভ্রুবণে 

পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতির স্মটিক 

এইরূপ ব্যবহার করে। এই মকল পদাথের সম্পক্ত জ্বণের বাঁ*চাপ অতিশয় 

কম এবং সাধারণ উষ্ণতায় এই চাপ বাতাসের জলীয় বাপের চাঁপ হইতেও কম 

থাকে । অতএব বাতাস হইতে জলীয় বাম্প উহার আকধণ করে এবং 

ক্রমশঃই দ্রবীভূত হইতে থাকে । এই রকম জলীয় বা” আকর্ষণ করিয়া তরল 

দ্রবণ হওয়ার নাম উদ্নগ্রহণ (45395 65067.661 এবং এইনকল স্কষটিককে 

উদ্নগ্রাহী স্ফটিক বলা হয়। 

আরও অনেক বস্ত জন আকধণ করিয়া লইতে পারে, কিন্ত তাহারা 

দ্রবীভূত হইয়! পড়ে না, ষেমন চুন। ইহাদিগকে জলাকর্ষা ৫58:০৪০০০০) . 

বন্ত বলা হয়। ৃ 

সোদক স্টিকের জলের অনুপাত সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব | 



সাধারণ পরীক্ষা-প্রণাঁলী ৪৭, 

পরীক্ষা £ বেরিয়াম ক্লোরাইড ক্ষটিকের জলের অনুপাত নিরূপণ কর । 
একটি পর্সেলীনের ঢাকনীসহ মুচি লও । উহ|কে পরিষ্বৃত করিয়া গুক্ধ অবস্থায় উহাৰ ওজন 

লও। এখন এই মুচির ভিতরে এক গ্রাম পবিমাণ বিশুল্ধ বেরিয়াম ফ্লোরাইডেব ক্ষটিক লইয়! 

তৌলদত্ের সাহায্যে আঁধার উহার ওজন লও। এই দুইটি ওজন হইতে বেবিয়াম ক্লোরাইড 

প্কটিকের ওজন জান! হইবে । মুচিটি তৎপবে একটি জিকে।ণ মুযাধারের উপর অধে।শুস্ত অনস্থায় 

বাখিয়! দীপের লাহয্যে উত্তপ্ত কব। উত্তাপে স্কটিকের ভল বাদ্পীভূ্ হইয| চলিয়া যাইবে । 

অনেকক্ষণ এই প্রক্রিযা কবিলে সমস্ত জল পদার্থটি হইতে দূরীভূত হইবে । তৎপর মুচিটিকে 

একটি শোষকাধ।বে (455100801) রাখিযা শাল বব এনং পুনর।য উহার ওজন বাহিব কর। 

পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করিয| এব" পরে শ্লীল করিয! এই ওজনটি লইতে হইবে, যাঙ্গাতে ৪জনটি 

নির্দিঃ তয় অর্থাৎ সমস্ত জল দূরীভূত হইয়াছে জানা যার । মনে কব-- 
ঢাকনীনহ মুচিটির ওঞ্জন -5%৮॥ গ্রাম 

স্টিক এবং চাকনীস্ মুচিটিব ওজন 2 &%2 এম 

নার পদ।র্৫ঘ এব" টাকনীঙ& মুচিটি ওজন -:৮/৪ গরম 

(9৪ -2) গ্রাম ক্ষটিকে (8 77৮5) গরম জল ছল । 

মতএব, ১০০ “1ম স্ধ্টিকে ঘ৪-8১৫১০৭ আম জল ছিল । 
&৫/2 22 

ক 52 % | 

27821 
* অর্থাৎ, স্ষটকের জ্ণেন অনুপাত, আহ 

৩-৯। শুওহ্লীক্চল্রল (1015206 02 10558০08092) 2 পদাঁথের 

তির প্রায়ই কিঞ্চিৎপরিমীণ জল থাঁকে। এই জল সাধারণতঃ বাযুমণ্ডলী 
*হইতে, পদার্থে সঞ্চিত হয় । অনেক 

সময় রাসায়নিক বিক্রিয়।তে জলের ৃ 

উপস্থিতি বাঞ্চনীয় নয়। সেই জগ্ভয : 
পদার্থ হাতে জল সপাইয়। লওয়। 

হয়। জণদূর করার প্রণালাকে 

শুস্ধীকরণ বলে। শুক্কীকপপণ দুই 
প্রকারে সষ্ভব। 

ক। উত্তাপের সাহায্যে 

_-যদি পদার্ঘটি নিজে উদ্বায়ী ন। 

হয় এবং উত্তাপে বিযোজিত না৷ 

হস্ত তবে উহাকে উত্তপ্ করিলেই 

জল বাম্পাকারে দূরীভূত হইয়া! যাইবে উত্তাপ প্রয়োগ করার জন্য ছুই 

ঢল ৩১ পাধু চুল্লা 
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প্রকাঁর যন্ত্র বাবহৃত হইয়া থাকে-_ন্ানু চুল্লী ও স্টীম প্রকোন্ঠ (৪:£ ০5০ 
৪0 506800 0560) | 1 চিত্র ৩চ এবং ৩ছ )। 

চিত্র ও _ স্টাম প্রকে 

খ। নিবগ্ৰনকারী আহায্যে (৪5 451751156106 86605 ) 

কতকগুলি বপ্ত আছে যাহারা অতি সহজে জল আকধণ করিতে পারে । 

ইহাদের নিরুদনকারী বল] যাঁয়। ফমফরাম পেন্টোক্সাইড, সালফিউরিক 

আসিড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি উত্তম নিকদনকারী পদাথ। যদি 

একটি বদ্ধ গ্রকোষ্ঠের ভিতর একটি নিরুদনকারী এবং যে পদীর্থ শুপ্ষ করিতে 

হইবে তাহা রাখিয়া দেওয়া যায় তবে প্রথমে বায়ু হইতে সমস্ত জলার বাঁশ 

নিরুদনকারী বসত শোঁষণ করিয়া লইবে ; বাঁযুতে জলীয় বাঁশের অভাব হইলেই 

পদীর্ঘ টি হইতে জল বাঁপপাকাঁরে বাখুতে সঞ্চালিত হইবে । ইহাঁও আবাৰ 

নিরুদনকাঁরী শোষণ করিয়া লইবে । এইভাবে সিক্ত পদার্থ টি হইতে সমস্ত জল 

নিরুদনকাঁরীর ভিতর চলিয়া যাইবে । পদীর্ঘ টি জলমুক্ত হইয়া যাইবে | যে যন্ত্রে 

এই কাধ অম্পাদিত হয় তাঁহাকে শোষধকাধার (২ 

(465+০081.0£) বলা হয় (চিত্র ৩জ)। গ্যাসীয় € 

পদীর্থের সহিত জল মিশ্রিত থাঁকিলে উহাকে প্রায়ই 

নিরুদনকারী কোন পদার্থের ভিতর দিয় প্রবাহিত 
করিয়া উহার জল বিতাড়িত করা হয়। বিভিন্ন 

রকষের “গ্যাস টাওয়ার” বা “ওয়ামার” (স891)61) ডি 

এই জন্য ব্যবহৃত হইয়া] থাকে (চিত্র ৩ওঝ )। চিত্র জ--শোষকাঁধার 



৪৯ 

| 
| 

জা 

চিত্ত ৩ৰ--গাস টাওষ|ন চিএ ৩৪ -শ্যাঁপ আুলানাহ্র 

মিশ্রিত পদার্থের উপাদানগুলিকে পথক করার প্রণালী 2 

পাতন, ভ্রাবণ, পরিসক্রতি ইত্যাদি যে সমন্ত প্রণালীর আঁলোচন! কর হইয়াছে, 
এই সমস্তই মিশ্রিত পদীর্থের উপাদানগুলিকে পুথক করার জন্য ব্যবস্বত হয়। 
কিন্ত কোন্ ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা উপাদানের 

' উপূর নির্ভর করে। ছুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পাঁরে। 

১।, বারুদের উপাদান পৃথকীকরণ £ বারদের তিনটি উপাদান__গম্ধক, 
সোরা, এবং কাঠকয়লা চূর্ণ । খানিকটা বারুদ একটি বীকারে নিয়া কার্বন ডাই-লফাইড 

দিয়া ভাল কগিয়া নাড়িলে, উহাতে গন্ধক দ্রবীভূত হইবে, কিন্তু অপর দুইটি উপাদান ভ্রবীভূত 

হইবে না। একটি “্'টার কাগজেব সাহাযো এখন এই সংমিশ্রণটিকে পরিস্রাবণ করিলে সোরা ও 

কয়লার গু ড়া অবশেষ পাওয়া] যাইবে এবং গন্ধক-দ্রবণের পরিক্রুৎ পৃথক হইয়া আসিবে । এই 

দ্রবণটিকে বাতাসে রাখিয়া দিলে কার্ধন ডাই-সালফাইড বাম্প।কারে উদ্রিয়! যাইবে এবং পাত্রটিতে 
গন্ধক পড়িয়! থাকিবে । সোরা ও কয়লার মিশ্রণটিকে' জল দিয়! উত্তপ্ত করিলে সোরা ভ্বীনভূত 

হইবে এবং ইহাকে পরিশ্রাব্ণ করিয়া কয়ল! পৃথক করিয়া লইতে পারা যাইবে । সোরা জলে 

দ্রবীভূত হওয়ায় নে প1ব্শরৎ পাওয়া যাইবে তাহাকে গরম করিয়া জল বাম্পীভূত করিলেই সৌর! 

গ্যা হয়া যাইবে । এইভাবে উপাদান তিনটি পৃথক করা হয়। 

২। লবণ, নিশাদল, বানু ও লোহাচক্ের মিশ্রণ হইতে উপাদান চারটি 
পৃথক ধরিতে হইবে। 

১ম-_৪ 
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মিশ্রণটি প্রথমে একটি কাগজের উপরে বিস্তৃত করিয়া একটি ভাল চুম্বকের সাহায্যে লোহাচুরগুলি 

আকর্ষণ করিয়া] টানিয়া আনিতে হইবে । পুনঃ পুনঃ চুম্বক সঞ্চালন করিয়া সনস্ত লোহাচুর আকৃষ্ট 

করিয়া লইতে হইবে। এইন্নপে একটি উপাদান পৃথক হইল । লোহাচুর সরাইবার গর, মিশ্রণটি 

একটি থর্পরে রাখিয়া একটি ফানেল উপ্টা করিয়! ঢাকিয়া দিতে হইবে । এখন থর্পরটিকে তারজালির 

উপর রাখিয়া দীপের সাহায্যে আস্তে আস্তে গরম করিলে নিশাদল উধ্ব পতিত হইয়! ফানেলের 

গায়ে জমাট বাধিবে । যথেষ্ট সময় দিলে সম্পূর্ণ নিশাদল এই রকমে আলাদ1 করা যাইতে পারে। 

এখন বাকী থাকিবে লন্ণ ও বাঁলু। এই দুইটিকে জলের সহিত গবন করিলে লবণ দ্রবীভূত হয়া 

যাইবে । পরিস্রণ্ত করিলেই বালু পৃথক হইয়া যাইবে এবং ভ্রব্ণটিকে উত্তাপের সাহাযো অক 

করিলে লবণ পাঁওয! যাইবে ৷ এইভাবে চারিটি উপা।ন পৃথক করা সম্ভব | 

চতুর্থ অনম্ধ্যা্ 

জড পছ্চাথেন্ত্র নিত্যতান্বাদ ৪ নস্তন্ত্র আনিনাম্শিত? 

মাগনেসিয়াম ষখন আগুনে পোড়ান হয় তখন উহা! অতি উজ্জল আলো 

বিকিরণ করে এবং ভস্মে পরিণত হইয়া যায়। মাগনেলিয়াম খণ্ডটি যদি 
পুড়িবার পূর্বে একটি খপরে ওজন করিয়া লওয়া হয় এবং পরে উহাকে সেই 
খর্পরেই ভম্মীভূত করিয়া ঠীণ্ড। করিয়া আবার ভম্মটি ওজন করা হয়, তবে দেখা 

যায় ষে ভন্মের ওজন ম্যাগনেসিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী । একটি রাসায়নিক 

পরিবর্তনের ফলে ওজনের বুদ্ধি হইয়াছে । সেই রকম খানিকটা লৌহ যদি 

ওজন করিয়া! কয়েক দিন বাতাসে ফেলিয় রাখ! হয় তবে উহাতে মরিচ পড়ে। 

পরে যদি উহাকে আবার ওজন করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ওজন 

বাড়িয়া গিয়াছে । যদি এক ট্রকরা তামা ওজন করিয়া চিমট! দিয়া ধরিয়া 

আগুনে উত্তপ্ধ কর। হয় তবে উহা! আস্তে আস্তে কাল হইয়া যাঁ়। এক্ষেত্রেও 

রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় তামা কপাঁর অক্সাইড হইয়া যাঁয়। ঠীঁগু। হইলে 
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পর ষদি উহাকে ওজন কর] হয়, ওজনের বুদ্ধি হইয়াছে দেখা যাইবে । এই 

সমন্ত পরীক্ষা! হইতে প্রতীয়মান হয় যে রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় বস্তর ভর 

বৃদ্ধি পায় বা নৃতন বস্তুর স্থষ্টি হয়। 
আবার মোমবাতিটি যখন পুড়িতে থাকে, স্পষ্টই দেখা যাঁয় উহার ক্ষয় 

হইতেছে । সুতরাং উহ্বার ওজন তো! কমিবেই । কয়লা বা! কাঠ যখন 

পোড়ে, তখন যেটুকু ভশ্ম থাঁকিয়। যাঁয় তাহার ওজন উহাদের নিজেদের 
ওজনের চেয়ে অনেক কম। কেরোসিন বা স্পিরিট পোঁড়াইলে কিছুই অবশিষ্ট 

থাকে না। অতএব এই সমস্ত পদার্থের পরিবর্তনে বস্তর ভরের বিনাঁশ হয় । 

ইহাতে আপাততঃ মনে হয় এই সব জড় পদার্থ লয় পাঁইতেছে বা ধ্বংস হইয়া 

যাইতেছে । 

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমাঁদের এই সকল ধাঁরণা ঠিক নহে। জড় পদার্গের 

স্ষ্টি হইতে পারে না, তাহাদের প্বংসও নাই । স্তুলজ্ঞানে যাহাঁকে 

আমর| বস্তর স্যষ্টি বা ধবংস বলিয়া মমে করিতেছি, বস্ততঃ উহা পদার্থের 

ন্ধপাস্তর মাত। 

ম্যাগনেসিয়াম যখন ভন্মে পরিণত হয় তখন বাঁরু হইতে অক্সিজেন উহার 

সহিত সংযোজিত হর। ঘদি এই ম্যাগনেসিয়াম এবং যে অক্সিজেন উহার 

সহিত যুক্ত হয়, উভয়ের ওজন আসর। লই, তবে দ্েখিব ভম্মের ওজন উহাদের 

ভুইডির ওজনের সমান । অতিরিক্ত কোন বস্তব উৎপত্তি হয়-নাঁই | ভাঁযাঁর 

বা লোহটর মরিচার ওজন-বদ্ধির হেতও একই 1 কোন ক্ষেত্রেই বাস্তবিক 

পক্ষে পদার্থের ওজন-বুদ্ধি ঘটে নাই | রাসায়নিক বিক্তিঘ্ায় যে সমস্ত পদ্দা্থ 

অংশ গ্রহণ করে তাহাদের নকলের ওজন লইলে দেখা যাইবে “ষ ওজন মোটেই 

নদ্ধি পায় নাই | 

আবার মোঁমবাতিটি ষখন পোড়ে তখন মনে হয় বন্তর বিনাশ সাধিত 

হইল | কিন্ত ইহা! সত্য নহে । মোম যখন পোড়ে তখন বাধুর অক্সিজেনের 

সহিত যিলিত হইয়। উহ] ছুইটি অনৃশ্ঠ গ্যাসীয় পদার্থে বূপাস্তরিতত হয় ; একটি 
জলীয় বাষ্প, অপরটি অঙ্গারাঁক্স বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড | উহার! গাসীয় এবং 

অদুশ্ট বলিয়া আমরা সচরাচর উহাদের লক্ষ্য করি না এবং মোমবাতির 
ক্ষয় বা বিনাশ হইল মমে করি। মোমবাতির একটি পরীক্ষা দ্বারা ইহ 
প্রমাণ করা ষাঁয়। 
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পরীক্ষা! 8 একটি কাচের চিযননীর নীচের মুখাট একটি ছিত্র-যুক্ত ছিপি 
আটিয়া বন্ধকর। ছিপির উপর 

একটি ছোট মোমবাতি বসাইয়া 

দাও (চিত্র ৪ক)। চিমনীর 

উপরের মৃখটিও একটি কর্ক দ্বারা 
বন্ধ কর এবং এই কর্কের ভিতর 

দিয়া একটি বাকাঁন কাঁচনল প্রবেশ 

করাইয়া দাঁও। কাঁচনলের 

চিত্র £ক-_মোমবাতির দহদ বাহিরের দিকটি পর পর দুইটি 

ঢ0-নলের সঙ্গে যুক্ত করিয়। দাও। একটি 0-নল ক্টিক পটান এবং অপরটি 

বিশুক্ষ ক্যালশিয়।ম ক্লোরাইড দ্বারা ভর্তি কর। 

[0-নল ছুইটি সহ চিমনীটিকে প্রথমেই একটি নিক্তিতে বাঁধিয়া! ওজন করিয়া 

লও। অতঃপর শেষের 0-নলটির সহিত জলপূর্ণ একটি বাঁতিচোঁষক 

( 9501:9607 ) জুডিয়া দাও । এখন মোমবাতিটি জালাইয়। দাও এবং 

বাঁতচোধকের স্টপককটি খুলিয়। দ্র । উহ] হইতে জল বাহির হইতে থাঁকিবে 

এবং সঙ্গে সঙ্গে চিমনীর নীচের ককের ভিতরের ছি দিয়া বাতাস প্রবেশ 

করিতে থাকিবে । এই বাতাসে মোমের দহন-কাঁধ চলিতে থাকিবে । 

মোমবাতিটি অনেকক্ষণ যাবৎ পোড়ান হইলে স্টপককটি বন্ধ করিয়া দাও । 

আর বাতাস চিমনীতে ঢুকিবে না এবং মোমবাঁতিটিও নিভিয়া যাইবে । যন্ত্রটি 
ঠা] হইলে পর, আবার চিমনীটিকে 7[00-নল ছুইটি সহ ওজন কর ; দেখিবে 

এখন ওজন অনেক বেশী হইয়াছে । সাধারণভাবে মনে হয় মোম পুড়িয়। পবংস 
হইল, কিন্তু ওজনে দেখা গেল যে ওজন বৃদ্ধি পাইল । 'প্ররূতপক্ষে ইহার 

একটিও ঠিক নয়। মোম যখন পড়িল, তখন যে অঙ্গারাপ্র হইল তাহ] বামুক্রোতে 
গিয়া কন্টিক পটাসের [0-নলে শোঁধিত হইয়। রহিল ; কাঁরণ, কষ্টিক পটাস 

উহাকে দ্রুত শোষণ করিয়া লইতে পারে । সেই রূপে অপর পদার্থ অর্থাৎ 

জলীয় বাঁপ্পটিও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড পূর্ণ নলে শোষিত হইয়। রহিল । মোম 

পোঁড়ানর বাঁসায়নিক পরিবর্তনে মোম এবং বাষু (অথবা উহার অক্সিজেন.) 

₹শ গ্রহণ করিয়াছে । কিন্ত প্রথমে ওজন করার সময় আমর! মোমের ওজন 

করিয়াছি, বাহির হইতে যে বারু প্রবেশ করিয়া রাসায়নিক সংষোঁগ সাধন 



বস্তর অবিনাশিতা ৫৩ 

করিল তাহার ওজন লই নাই। পরীক্ষার পরে যে ওজন লওয়া হইল, তাহা এ 
বিক্রিয়ার কলে উদ্ধত উভয় পদার্থের ওজন | স্থতরাঁং ওজন বাঁড়িয়াছে | যদি 
পূর্বে কোন উপায়ে মোম এবং অক্তিজেন ছুইয়েরই ওজন লইতে পারা যাইত 
তবে সেই ওজন ও পরবতাঁ ওজন একই হইত | মোম অঙ্গার ও হাইড্রোজেন 
এই ছুইটির যৌগিক পদার্থ। পুড়িবার সময় ইহার| অক্সিজেনের সহিত যুক্ত 
হইয়! অঙ্গার যর ও জলীয় বাষ্প হইয়াছে । এই পরিবততনে বস্তর ভর কমে নাই 
ব। ধ্বংস হয় নাই, শুধু রূপান্তর হইয়াছে মাত্র। 

মোমের মতই স্পিরিট, কাঠ, কেরোসিন পুড়িলে আমরা আপাতদৃষ্টিতে 

উহীরা ধ্বংস হইল মনে করি, কিন্তু সেই সব দহনের সময় যদি পূর্বাপর সমস্ত 
জিনিসের ওজন লইতে পারি, তবে দেখা যাইবে বিক্রিয়ার ফলে ওজনের কোন 

হাঁস-বুদ্ধি হয় নাই । 

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে বোঝ] যায়, বস্তর ধ্বংস নাই এবং কোন প্রকার 
বিক্রিয়ার ফলেই বস্তর স্থষ্টি সম্ভব নয়, যদিও বস্তর বূপান্তর বা পরিবর্তন সর্বদাই 
সম্ভব। বস্তর. এই অবিনাশিতা বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়র প্রথমে যুক্তি ও 

পরীক্ষ। দ্বারা প্রমাণ করেন । 

ল্যান্ডয়সিয়রের পরীক্ষা 3 একটি কাঁচের বকযস্ত্রের ভিতর কতটুকু 
টিন ভরিয়া তিনি বকযন্ত্রের মুখটি গাঁলাইয়া একেবারে বন্ধ করিয়] দিলেন । 

তারপর তিনি উহ1 ওজন করিলেন । পবে বক্ষস্ত্রট তিনি কয়েকদিন ধরিয়া 
ক্রমাগত্উত্তপু করিলেন। উত্তাপের ফলে টিন অভ্যস্তরস্থ বায়ুর সঙ্গে সংহত 
হইয়া খানিকটা পরিবতিত হইয়া! গেল (টিন অক্সাইড হইল)। বকষস্্রটি ঠাণ্ড। 
করিয়! আবার তিনি উহ1 ওজন করিলেন ; দেখা গেল ওজনের কোন প্রকার 
তারতমা হয় নাই । স্থতরাঁং তিনি সিদ্ধীস্ত করিলেন, রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে 

বস্তর রূপান্তর খটিয়াছে সত্য, কিন্তু স্বর বিলোপ বা বৃদ্ধি হয় নাই। 

স্থতরাং ল্যাভয়পিয়র বলিলেন, “যে কোন রাসায়নিক বা অবস্থাগত 

পরিবর্তনে বগ্তর বূপাস্তর ঘটে মাত্র, কিন্তু পূর্বে বা পরে ওজনের বিন্দুমাত্র 
ব্যতিক্রম হয় না। বস্তর বিনাশ নাই, বস্ত অবিনশ্বর । শুন্য ভর হইতে 
পদার্থের স্থষ্টি সম্ভব নয়, আবার জড়বস্বকে ধ্বংস করিয়া কেবল মাত্র শৃন্তে 
মিলাইয়া দেওয়াও সম্ভব নয়।” শুন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি এবং. জড়ের শৃন্টে 

পর্পিণতি সম্ভব নয়। উনবিংশ শতাবীতে বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে 



৫5 মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

এই নিয়মের সত্যতা প্রমীণিত হইয়াছে। এই নিয়মকেই জড়পদার্থের 
নিত্যতাবাদ (এস 0£ 0015867580102) 04 11080061) বলা হয়। 

জড়বিজ্ঞানের ইহা একটি মূলস্ত্র এবং এই সতা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানের বনু 
তথ্য আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে |. প্রকৃতিতে নিরস্তর বছবিধ পরিবর্তন সাধিত 

হুইত্তেছে বটে, কিন্তু বস্তজগতের মোট পরিমাণের কোন ভাস-নুদ্ধি হয় নাঁ। 

ডালটনের পরমাণুবাদের দিক হইতে বিচার করিলে ও আমর এই নিয়মের 

সতাতা উপলপ্দি করিতে পারি। রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় পদার্থের 

অণুগ্ডলি বদলা ইয়৷ অন্যরকম অপুর স্থষ্টি হয়। কিন্তু যে সমস্ত পরমাণুর দ্বার! 

পদ(থটি গঠিত তাহাদেপ বিনাশ বা! বিলোঁপ হয় না। কেবল নতন বকমে এ 

পগম।ণুগলি সজ্জিত হইয়া! নূতন অণুর কৃষ্টি করে। ইহাই ডালটনের 
পরমাণুবাদ। ডাঁলটনের মতে পরমীণুগুলির ওজন নির্দিষ্ট এবং বাঁসাপ্রনিক 

পরিবততনের ফলে ভাহাঁদের সংখ্যারও কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না) অতএব, 

পদাথের বিকার বা ক্পাস্তর হইলেও তাহাদের ওজন বদলাইতে পারে না। 

ইহাই জড়পদার্থের নিত্যতাঁবাদের কাঁরণ। 
জড়পদার্থের অবিনাঁশিতা সহজে প্রমাঁণ করার জন্য কয়েকট পরীক্ষা 

অনায়াসে করা যাইতে পারে । 

(১) ল্যানডোলটের পরীক্ষা 2 লানডোলট একটি সুন্দর উপাকে বগ্তর 
অবিন।শিওী প্রমাণ করেন । ভিনি নু-আকারের একটি নল লইতেন | উহার 
নীচের দিক বন্ধ থাঁকিত (চিত্র ৪খ)। এই মলটির ছুই বাহুতে তিনি দুইটি 

দ্ূবণ লইতেন, যাঁহীর! পরস্পরের সহিত একত্র হইয়া 

রাসায়নিক ক্রিয়া! করিতে পারে । ভারপর নলটিকে 

সোজা রাখিয়া তিনি সম্ভপণে উহার উপরের মুখ 

দুইটি গালাইয়! বন্ধ করিয়া দিতেন । অতঃপর 

একটি উত্তম স্বেদী নিক্তিতে উহা! ওজন করিতেন । 

তৎপর নলটি ভাল করিয়া ঝাকাইলে দ্রবণ দুইটি 

একত্র হইয়া রাসায়নিক পরিবর্তন হইত । উহাকে 

আবার ওজন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন ষে, কোন 
চিত্র ৪ঘ_লানডোলট-এর ক্ষেত্রেই এই রকম রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে 

পৰীক্ষা কোন ওজন কমে নাই বা বাড়ে নাই। 



বস্ত্র অবিনাশি রি 

এই ১ না «সহজে করা যায় । কটি শঙ্কৃকুপীতে অপ্প দার 
আযোডাইড এবং একটি টেন্ট টিউবে মরকিউরিক টিটিহি 
জজ টিউবটি এমনভাবে দন্তপখে কুপীর ভিতর রাখ 
( চিগ ), বাহাতে দুইট প্রন ট়িশির। ন খায়। 

কুগীট 'শখু কর্ক দ্বারা পন্গ কারিয়! ঈঙ্গন ক এবং 
উর্পপর সরে কুটি নাড়া দ[ও। ুহারবণ 
এক হঈলেং-উহা খটতে লাল অনঠা্ণ টাকে 
0114855) বাষ্ধ হা আসান্দে। ইঠা ১ন্যট 
রাসার.এৃক পিক্রিয়া। পঞ্জে আবার শ্গীটিন্ব ওজন চিদ্র ৪গ-_নস্তুর নিত্যতাবাদ 
লও» দেখিলে ওলন একহ শ্মাছে। বর অতাভীবাণ পরীক্ষা 
প্রমাণিত হইন্। শটাঁষ য়ৌোডাইড-এ” পরিবতে অগ্ লা উপযুক্ত দ্রবণ 

লইয়াও পরাক্ষা বরা যাইতে পাবে; ম্মেন, সিলভার শইট্রেট এবং 

হইড্রোঞ্চোনিক আযাদ ইন্যাদি। 

(২) পরীক্ষা ৪ একটি “2 ও পুরু কাছের কুগী ল*। ভছর মু ঘে 

হা। “কি? একটি রবাণের ছিপিদ্রার। বন্ধ করা যায়: ও 

ছিপিটিতে ছিদ্র ব বধ ছুইটি তীমার ত।ণ, লও খথ” 
(তি এ 8. 
1 গ্রবেশ করাহয়। দাত (চিত্র ৮ঘ )| “কী শীরটির 

. শেষণ্ণান্তে একটি ছে» হামার বাটি আছে । এ? তাবটি 

প্রায় সেই বাঁটিটি পন প্রবেশ কবিবে, কিন্তু বাঁটিটি স্পশশ 

করিবে না। ছোট একটু গন্ধকের টুকরা এ একটি সরু প্রাটি- 

ূ | নামের তারে জড়াঁইয়া ৯ বাটিতে বাথ এবং প্লাটিনামের 

। এক প্রীস্ত "খ? তারের শেষ প্রান্তে জুডিয়া দাও । রবারের 
। 

এল ছিপিটি এখন কুগীর মুখে স্নটিয়া দাও এবং সবন্বদ্ধ উহা 

ঞঃ ওজন কর। *ন* এবং "1, ভাঁরের বহিভীগ দুইটি একটি 

ই ব্যাটারির দুই প্রান্তে সংযুক্ত কর। ততক্ষণীৎ তারের 

চিত... ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে এবং প্লাটনামের 
হগ্৮ আবশও হা 

চনত তারটি উত্তপ্ত ও উজ্জল হইয়া উঠিবে। উত্তাপের 

ফলে গন্ধকখণ্ড মধ্যস্থ বায়ুর সাহায্যে জলিয়া উঠিবে এবং সালফার 



৪৪ যাধামিক রসায়ন বিষ্ঞান 

ডাই-অস্লাইভ গ্যাসে পরিধত হইবে। বিছ্যুৎপ্রবাং বন্ধ করিয়া! 
কুপীটিকে ঠাণ্ডা কর এবং কৃপীটর আবার ওজন ল€। দেখিদে ওজনের 
কোন হান-ৃদ্ধি হয় নাই। গন্থকের রাসায়নিক পারবর্তনে কান স্প্ 
সি বা লয় হয় নাই। 

গশহ9ক্য আধ্যান্ 

ব্রাসায়ানিন্ত সংক্ষা 9 [টন্ক, সঙ্কেত ও সমীক্তত্বণ 

মহজ প্রক/শতষ্চা বিজ্ঞানের একটি গ্ধান বিশেষত্ব । রাসায়নিক পরিবর্তন 

বা বিক্রিয়া সহছে যোঁধগম/ করার শস্য কতকগুলি সাঙ্কেতিক নিয়ম প্রচলিত 

আছে: এই নকল পঙ্কেত ব! চিহ্বের সাহায্যে খুব সংক্ষেপে সমস্ত রকম 

রাসায়নিক বূপাস্ত বাঁ ক্রিয়। গ্রকাশ করা সম্ভব । 

৫-১। চিছুত (552001) £ মৌলিক পদার্থের নামের সংক্ষেপকে চিহ্ন 

বলে. সাধারণতঃ নামের আছ্ক্ষরের দ্বারা মৌল চিহ্িত হয়; যেমন 

হাইড্রোজেন 17, অন্নিঙ্গেন 0, কারন 0, ইত্যাদি । একই আছ্যক্ষবিশিষ্ট 

বিভির মৌল থাকিলে উহাদের চিহ্ন নির্ধারণ করিতে প্রথম অক্ষরটির 

সহিত নামের আর একটি অক্ষরঘূক্ত করিয়া! দেওয়া হয়। বল! বাহুল্য, 

এ জাতীয় মৌলগুলির মধ্যে একটিকে শুধু প্রথম অক্ষর দ্বারা চিহিত করা 
যার। যেমন" 

বোকিশ-3002-73 

ক্রোমন--03:0200826--03 

বেক্রিলিয়।ম --03629111010-735 

বেবিয়াম”-932:100১-- 038 

বিসমাধথ--318000--88 
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অনেও ০ ৬ 

টর ণ্ 

স্কিত্েই 0 চিহ্ন তাহাদের ল্যাটিন নীম হইতে গ্রহ 
করা হইয়াছে ঈযৈ িক পদার্থের 

রা 

বাংল!নাম' ২, ১ রে ইরেজী নাম. ল্যাটিন নাম চ্হি 
রর (০০061 0০9 রি 

ৃ | 4৯ 
রৌগা 2০10 4৯0০0 

সতত /৯6622000 2১৪ 
পারদ না ৯] 

গে নুসব818সাআে ৪ 

দা বাকা জেতার 
চিট দে প্র ্মীলটিকে বুঝায়; দ্বিতীয়তঃ শুধু যদি 

পরমাণু ও রা নী দি পি এ টি 285 “ সেই রশিটি লিখিতে হয়। চ+ 
ফসফরাসের টা্সি পরমাণুত 012 ক্রোরিনের টি পরম ইত্যাদি । 

মৌলিক পদার্থের 'অণুগ্ুলি এক বা একা পরমাগুত্মবাঁয়ে গঠিত। 
যথা, হাইড়োছেন অণু দিপরমাথুক ; রা [75 লিখিলে ড৬« হাইড়ৌ- 

জেনের একটি অধু বুঝাইবে । অতএব [এ হাইড্রোমে-অঞুর সঙ্কে পে 
বাবহার করা যাইতে পারে। “মই রকম, *ফরাঁস ম্ঞুর প্রকাশে %% . 
লিখিতে হইবে ; কেন না, উহার অণুতে চাঁরিটি পরমাণু থাকে। 

৫-২। সঙ্কেত (7০100018) £ যৌগিক পদাথগুলিকে তাহাদের নামের 

পরিবর্ত কতকগুলি চিক্কের সমন্বয়ে প্রকাশ করা যায়, ইহাকে বসিক্কেত' বল। 

যৌগিক পদীর্থগুলি একাধিক মৌলিক পদাথ ছ্বার। গঠিত । এই সব গঠনকারী, 

যৌলিক পদার্থেব চিহ্কের সাহায্যে যৌগিক পদাঁগটির সঞ্চেত স্থির করা যাইতে 
পারে । যেমন লবণ, সোডিয়াম (৪) এবং ক্লোরিন (01) এই দুই মৌলিক 
পদার্থের সংযৌগে ভৈয়ারী। অর্তএব লবণের সঙ্গেত ৪001 যে সমস্ত 

পরমাণু দ্বারা যৌগিক পদাথটির অণু গঠিত ভাহারও নিদিষ্ট পরিমাণ আছে । 

লবণ অগুতে একটি সোডিয়াম পরমাণু ও একটি ক্লোরন পরমাণু একত্র যুক্ত 
থাকে । আবার সোড়াতে প্রতিটি অণু দুইটি সোডিয়াম, একটি কাঁবন ও 

তিনটি অক্সিজেন এই ছয়টি পরমাণুর সশ্মিলনে গঠিত । অতএব সোডার সঙ্কেত 

হইবে ৪2005 | প্রতিটি চিহ্বের নীচে ডানদিকের রাশি ছারা সন্কেতের 
মধ্যে সেই সেই পরমাণুর সংখ্য। নির্দেশ করা হয়। সালফিউরিক আযাসিডের 
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সঙ্কেত [32905 1 অর্থাৎ ইহার প্রতিট অথুতে দুইটি] হাইডোর্েস- একটি 

সালফার ও চাঁরিটি অক্সিজেন পরমাধু আছ্ছে। 

কেবল সন্কেতটি লিখিলে যৌগিক দার্থের কটি মুক্ধী এ? 

একাধিক অণু বুঝাইতে হইলে সম্কেতটিরাঁ্বে ্র্মানীসাাটি লিখি 

হইবে। যেমন, 7075904- ৭টি সালকফিউরিক মাাদিডের ৪%। 

সাপফিউবিক জ্যাসউ থর্দি 97804 অথবা এ লেখ এ তাহাতে ফোন হপ 

5, আদিযাছে থা । ফেরি 
তত অর্থের 

“খন ওবুঝ ইপার 

য়। 

তয় ন! | উহাকে 9২04৫ এত ধণণে লেখার রড গ্রিত 

সালফেটকে মান্কেচত লেখা তম মা (305) 1 যদি ঢ4970/5 লেখা। হত 

কোন "াতভ্রম ভঈত না । কিন্ত ফেরিক নালিফেট ,লালহি ডিক আআগিডের 

জন্য ৫৪504) একভাবে উভার শর্ধত লেগাখা। এঠএব, মীলিক এন বোগিক পদার্থের 

অগুর চেক প্রকাশকেউ নাহ্থে নুর্প। তবে । 

৫-৩। জঙগীক্ষটণ (6৫481:০9) 2 প্ঢাণএাঁবকেই যৌগিক বা মৌলিক 

হইছে হই? প্ুবাং চিত 2 সঙ্কোতের সাহাধো যেকোন পদ পুকাঁ*, 

করা হকদ । যখনই কোন এসায়নিক নিক্রিয়া নংদটিত হয়, তখনই কোন না 

কাঁচ এলাথ *ংন গ্র্ছন করিয়। মহন বজ্ততে পরিণত হয়। অতএব যাহানি। 

.১রাসযািক ক্রি অংশ গ্রহণ করে এবং যে সকল পদার্থ নৃতন গঠিত হয়, 

ক,হাঁদেধ সকলকেই চিন্ধ ও মতের সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে । ঘাহ'র? 

£সায়দিক পরিবতনে অংখ নেয় তাহাদিগকে বামদিকে এবং যে সমস্ত সত 

ফলস্বরূপ পাওয়া যার ! [২৪5৬1০9065 ) তাহাদিগকে ভানদিকে লিখিয়া, 

মাঁঁখীনে একটি সমীকপণ চিহ দিয় রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশ করাই বীতি; 

ফেমন, চিক (210০) সংলফিউরিক আযাঁসিড সহযোগে জিঙ্ক সালফেট এবং 

হাইঢোঁজেন উৎপন্ন কবে: এই বিক্রিয়া প্রকাশ করিতে আমরা লিখিতে 

পা [-- 

71000 9৪101010010 2070 7 210 ৩০111) 11775470860 

ডিঙ্গ ও সক্ষেত দারা ইহার প্রকাশ হইবে _ 

20+-]139904 - 22750514222 

[ পদার্থের মধযবর্তী+ যোগ চিহ্ন “এবং” বুঝায় ॥ সমীকরণ চিহ্ের অর্থ 

*াঁসায়নিক বিক্রিয়! দ্বারা” 
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অর্থাৎ, জিঙ্ক এবং সালফিউরিক আযঁসিড রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা জিঙ্ক 

সালফেট এবং হাঁইড্রোজেনে পরিণত হইয়াছে । 

চিন ও সক্কেতের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রয়! প্রকাশ করার পদ্ধতিকে 

“সমীকরণ” বলে। 

27160 ল2171402 

উন্নিথিত এই সমীকরণ হইতে বুঝা যায়, মারকিউন্নিক অক্সাইড রাসায়নিক 

পরিবর্তনে যারকারি । পারদ । এখং অক্সিজেনে রূপান্তরিত হইয়াছে । ইহা 

হইতে আরও বুঝ) যাঁয় যে দষ্টটি মাকিউবিক অক্মাইভ অণু. হইতে দুইটি 

মারকাদ্দি অণু এবং একটি অক্সিজেন অণু পায়! যাঁয়। জুতরা, সমীকরণ 

হইতে বাঁপায়নিক বিক্তিয়ায় শুধু ষে বিভিন্ন জিনিস পাএফা খায় তাহাই নহে, 

তাহাদের পরিমাণের আভাম পাঁওঘা মায় । 

21761413012 ০5217765013 

অর্থাৎ ডইটি লৌহ অণু জিনটি রোরিন অনুর সহিত রাসায়নিক সংযোগে 

দইটি কফেরিক কোরাইড় অণু গঠন করে। 

ধসারনিক সমীকরণে বীলগগণিতের সাধারণ নিঘমগুলিঞ প্রধোজ্য | 

সনীকরণচিঙ্ছের ডানদিকে ও বামিকে ষে কোন প্রকার পরমাঁণুব মোট সংখ্যা 

গান ভইতে হইবে । উল্লিখিত সহীক্রণে উভয়দিকে ফোরিন পরমাণুর মোট 

সংখ্য] হয় এবং লৌহ পবশ্রাপুব সংখ্যা ছুই! গ্রতোক সমীকরণেই এই নিয়ম 
পাঁটিবে। ডালটনের পবম্াণুবীদ এবং জডের নিত্যতাবাদ হইভে আমরা 

জানি, পরমাথুব দনংল নাই 1 বন্ধর বূপান্থরে কেধলমাত্র ভাঁহ।দের অবস্থিতির 

পরিবন্তন পটে | সুতরাং রালায়শিক বিঞ্রিয়াঙে পরমাণুর সংখ্যা ষে একই 
থাকিবে তাহা স্ৃনিশ্চিত | 

রাসায়নিক সমীকরণ গঠনকালে কয়েকট নিয়ম মানিঘ্বা চলিতে হম্ব। 

(ক) যে সমস্ত পদার্থ বিক্রিঘাতে অংশ গ্রহণ করে এবং যে সকল বস্তু, 

উত্পন্ন হয় তাহাদের সবগুলি জাঁনা প্রয়োজন এবং তাহাদের প্রত্যেকটির চিগ্ু 

বা লঙ্কেত জানিতে হইবে । 

(খ)। সমীকরণ প্রকাঁশ করিতে প্রত্যেকটি বস্তকে উহার অুণুর সঙ্কেত হবার! 

গ্রহণ করিতে হইবে । পরমাণু গ্রহণ করিলে চলিবে না। 



৬০ | মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

(গ) সমীকরণ চিন্কের উভয় দিকে যে কোন প্রকীরের পরমাণুর ( অপু 
মধ্যস্থিত ) সংখ্যা এক হওয়া প্রয়োজন । এইজন্য প্রয়োজনান্সাঁরে বিভিন্ন 

পদার্থের বিভিন্ন সংখ্যক অণুর সমাবেশ করিতে হইবে । 

যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে জলের উৎপত্তি । ইহা 

প্রকাশ করিতে আমর] লিখিতে পারি-_ 

চ72+025 720 

ইহাতে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি বুঝ যায় বটে, কিন্তু ইহা! নিয়মান্থগত নহে । 

কারণ, এইখানে অক্সিজেনকে অণুর সঙ্কেত দ্বারা প্রকাঁশ করা হয় নাই । 

পরমাণুর-সাহাষ্যে প্রকাশ কর! হইয়াছে । 

আবার, 17510272726) 

এইবারে সবগুলি বস্তই নিজ নিজ অথুতে লেখা হইয়াছে সত্য কিন্তু 

সমীকরণটি নিভূঁল নহে । কেন না, ছুইদিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর সমষ্টি 

এক নহে। 

এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সঙ্গত সমীকরণ হইবে-- 

2179-4-02 ৯220 

ইহাতে সমীকরণ-পদ্ধতির সব নিয়মই পপ্রত্িপালিত হইয়াছে | 

সমীকরণ হইতে রাসায়নিক পরিবর্তন জানা যায় সত্য, কিন্তু কি অবস্থায় 

বা কত সময়ে বিক্রিয়াটি নিদ্পম্ন হয়, তাহ] নিধারণ করা সম্ভব নয়। 

ইউজ আহ 

হ্্টি ম্যান 

বাসায়নিক সংযোগ-বিঘিসমূহ 
রাসায়নিক সংযোগের সময় যে-কোন পরিমাণ একটি মৌলিক পদার্থ 

যে-কোন পরিমীণ অপর একটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে 

না। পরিমাপ-বিষয়ে রাসায়নিক সংযোগসমূহ কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলে। 

বিজ্ঞানীর! পরীক্ষার্ধার! এই নিয়মসমূহের সত্যতা নির্ণয় করিয়াছেন এবং কখনও 
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ইহাদের কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেন নাঁই। এই নিয়মগ্ুলিকে রাসায়নিক 

সংযোগবিধি বা জুত্র (1855 ০ (01727751021 (0:0200191090025) বল! হয়। 

জড়ের নিত্যতাঁবাদে আমরা দেখিয়াছি যে কোঁন রকম পরিবর্তনে পদার্থ- 

গুলির মোট ভরের কোন হাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না, বস্ত অবিনশ্বর । এইটিকে 
আমরা রাপাপ়নিক সংযোগ-বিধিসমূহের প্রধান চুত্র বলিতে পার্র। “কি? এবং 

“ধ' নামক দুইটি পদীর্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যদি “গ* এবং “্ঘ" নামক 

পদার্থে পরিণত হয়, অথাৎ যদি 

ক+খন্গ+-ঘ 
হয়, তাহা] হইলে ক এবং খ-এর মোট ওজনকে গ এবং ঘ-এর ওজনের 

সমান হইতেই হইবে। 

ইহা ব্যতীত আমরা এখানে আরও তিনটি স্থত্রের আলোচন। করিব । 

৬-১। স্থিক্রান্নপাতি স্বুজ 0জ 0£007056906 05601902610795) £ 

যেকোন যৌগিক পদার্থ সর্বদাই নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থসমূহের দ্বারা গঠিত 

এবং সেই ঠধীগিক পদার্থে মৌলিক উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত সর্বদা 
একই হইবে এ সি 

একটি যৌগিক পদার্থ যে কোন উপায়েই প্রপ্তত হউক শা কেন, উহাতে 

সর্ঘদাই একই মৌলিক পদার্থের সমাবেশ দেখা যাইবে । উপরন্ত, এই মৌলিক 

পদীর্থগুলির যে সম ওজন রাসায়নিক মিলনে অংশ গ্রহণ করিবে, ভাহাদের 

অন্ুপাতের কখনও পরিবতন হইবে না, সবদা একই খাকিবে। যেমন, নিভিন্ন, 
উপায়ে জন প্রপ্তত করা সম্ভব । দেঁশ-কাল-পাঁত্রভেদে যখনই যে অবস্থাতে জল 

লওর়1 যাউক না! কেন, দেখা যাইবে যে উহ] দুইটি মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন 

ও অক্সিজেনের সংযোগে গঠিত । আবার, যেখানে যে অবস্থাতেই জল বিশ্লেষণ 

করা হয়, সেখানেই দেখা যাঁয় ঘে ৮ ভাঁগ অক্সিজেন (ওজনে ) ১ ভাগ হাইড্রো- 

জেনের সঙ্গে সংযৌজিত আছে । অর্থাঞ্। জলে সব সময়েই হাইড়োছেন ও 

অক্সিজেন ১: ৮ এই ওজন-অন্রপাঁতে বর্তমানি | অবশ্য ইহ] হইতে একথা বুঝায় 
. না ষে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অন্য কোন 'ওছনের অন্তপাঁতে, মিলিত হইতে 

পারে না। বস্তত:, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ১: ১৬ ওজনের এই অক্লুপাঁতেও 

যুক্ত হইয়া থাকে । কিন্তু এই প্রকার নংহতিতে জল হয় নাঁ। যখন একই 
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মৌলিক পদার্থসমূহ বিভিন্ন ওজনের অন্ুপাঁতে সংযুক্ত হয় তখন তাঁহারা বিভিন্ন 
যৌগিক পদার্থের স্থাষ্টি করে । একই যৌগিক পদার্থে মৌলিক উপাদাঁনগুলির 

ওজনের অন্ুপাতের তারতম্য কখনও হইতে পারে না। অন্য যে-কোন 

যৌগিক পদাঁথেও তাহার মৌলিক পদীর্থসমছের ওজনের অন্কপাতটি নিরিষ্ট। 

যেমন, চিনিতে সবই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের অন্বপাঁত 
যথাক্রমে ৭২ ১১ ৮৮। 

অতএব, যৌগিক পদীর্ঘমান্রই নিদিষ্ট মৌলিক পদাথের নিরিষ্ট 

ওজনের অন্ুপাঁতে গঠিত | ইহাকেই স্মথিরানুপাত সুত্র বলে। 

এই স্ত্রটির সম্বন্ধে বহুরকম পরীক্ষা হইয়াছে । সস 599) বিভিন্ন উপায়ে 

সিলভার ক্লোরাইভ (200) তৈয়ারী করিয়া উহ্দিগকে বিশ্লেষণ করিয়া 

দেখাইয়াছেন শে সিলভার ও ক্লেখেরিনের ওনের অনুপাত সর্বদাই এক । এই 

রকম আরও শত এত পরীক্ষা দ্বার] স্থিরান্পাত স্তরের জত্যত1 নিঃসন্দেহে 

প্রমাণ করা হইয়াছে। 

ডালটনের পরমাণুবাদ হইতেও আমরা স্থিরাম্থপাঁতি সুত্রে পীছাইতে 
পারি। 

ধর, “ক? এবং “ধ* %ইটি মৌলিক পদাথের সংযোগে *গ? নামক যৌগিক 

পদাথটি গঠিত । পরমাণুবাদ অনুসারে পগ? পদার্থের অণুগুলি ক" এবং “এর 

পরমাণুর সমাবেশে স্বষ্ট । ধর, পাঁচটি কি' পরমাণু ও তিনটি “খ' পরমাণু মিলিয়। 

গীএর অণু গঠন করিয়াছে | মনে কর, “কা-এর পরমাণুর ওজন ০. £0)৪, 

"এর পরমাধুর ওজন -% £]5 3 তাহা হইলে গা-এর প্রতিটি অণুহে 

5 605 “ক? এবং 3% 05 এ” বতমান । অগাছ্, তীহাদের গুজনের অন্ষরপাত 

59৮: 3% 1 যেকোন পরিমাণ "শা উহার অপুর সমষ্টি মাত্র, এবং অণুগুলি 

সধতোভাবে সদ! অতএব যে কোন )/-সংখ্যক অণুতে কি' এবং খি'এর 

পরিমাণের অন্থপাত হইবে 55172377557: 8%/ অথাৎ অন্পাভটি নিদিই 

হইবে। ইহাই স্থিরান্পাত সুত্র । 

৬২। গুগান্নুপাভ সবুজ 0৪৬ ০£00168016 71000160758)2 

একটি যৌলিক পদার্থ ষখন অপর একটি মৌলিক পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ছুই 
বা ততোধিক যৌগিক পদার্থের হৃষ্টি করে তখন বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে 
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মৌলিক পদার্থগুলির ওজনের অনুপাত বিভিন্ন হয়। উহাদের একটি মৌলিক 

পদার্থের নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে অপরটির যে বিভিন্ন ওজন সংযুক্ত হয়, সেই 
বিভিন্ন ওজনগুলির মধ্যে একটি সরল অন্কপাত সবদাঁই পরিদৃষ্ট হয়। | 

মনে কর, “ক? ও "খ? মৌলিক পদার্থ দইটি হইতে “% এবং ণ্ঘ" দুইটি 

যৌগিক পদার্থ পাওয়। যায় । স্থিরান্ুপাত নিয়মাহুসারে 'গঃ যৌগিক পদাথে 

“ক? ও থিএর ওজনের একটি নিদিষ্ট অনভপাঁত আছে। সেই রকম “্ঘ? 

যৌগিক পদার্থেও উহাদের একটি নিদিষ্ট অন্রপাত আছে । অতএব, নিদিষ্ট 

পরিমাঁণ “ক*-এর সঙ্গে ছুই ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ “খ' যুক্ত হইয়াছে । এ্খ”এর 
এই বিভিন্ন ওজনগুলি যদচ্ছ হইতে পাঁরে না; এই ওজনগুলির ভিতর একটি 

সরল অন্পাত থাকিবে । “সরল অনুপাত” বলিতে সাধারণতঃ ক্ষত্র পূর্ণ 
সংখ্যার অন্পাত বুঝায় । ক্ষুদ্র রাঁশিগুলি ১০-এর নীচে হওয়া লাঞ্চনীয়। 

১: ১,১ ২, ৩৪, ৫ ্ইত্যাদিকে সরল অন্রপাঁত মনে করা হয় 

৩৫: ৫৮ অথবা ১৭২২: ৩৮৩ এই শ্রকার অন্পাতকে সরল অনুপাত 

বলা হয়না।, 

এখন ছুই একটি বাস্তব উদাহরণ লওয়! ষাউক। 

(ক) হাইড়োজেন "৪ অক্সিজেন এই দুইটি মৌলিক উপাদানের সমগ্য়ে 

দুইটি যৌগিক পদাথ পাওয়া যাব-জল এবং ভাঁইড়োঁজেন পার-অক্টাইড | এই 

দুটি পদাথে হাইড্রোজেন ও জক্পিজেনের এজনের অনুপাত নিষ্বরূপ ২ 

যৌগিক খদার্থ ওজনের অনুপাত 
হাইডোজেন ' অন্সিজেন হাইড্রোজেন অক্ভিজেন 

১। জল ১:৮৮) ২: ১৬ 

এ ৯ ( অথব। 
২। হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ ১ ; ১৬ ২ ১; ১৬ 

অতএব নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড়োছেনের (১ ভাগ ) সঙ্গে যে বিভিন্ন 

পরিমাণের অক্সিজেন ঘুক্ত হইতে পারে তাহার অন্থপাত ৮ : ১৬ অর্থীৎ ১:২। 

ইহা! একটি সরল অন্গপাত। অথবা, বালতে পারা যায়, নির্দিষ্ট পরিষাণ 

অক্সিজেনের সঙ্গে (১৬ ভাগ) যে বিভিন্ন পরিমাণের হাইড়োজেন যুক্ত হয় 

তাহার অঙ্ছপাত ২:১। | 
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(খ) পারদ ও ক্লোরিনের সহযোগে ছুইটি যৌগিক পদার্থ উৎপক্স হয়__ 

মারকিউরাস ক্লোরাইড এবং মারকিউরিক ক্লোরাইভ। এই ছুইটি পদার্থে 

যৌলিক উপাদানগুলির অনুপাত নিয়ে দেওয়া গেল :-_ 

যৌগিক পদার্থ ওজনের অনুপাত 

পারদ £ ক্লোরিন পারদ : ক্লোরিন 
১। মারকিউরাস ক্লোরাইড ২০০৬ : ৩৫৫ 

২। মারকিউরিক ক্লোরাইড ২০৬ . ৭১ | 

অত্এব নির্দিষ্ট পরিমাণ পাঁরদের সঙ্গে (২০০৬ ভাগ ) ঘষে বিভিন্ন পরিমাণ 

ক্লোরিন যুক্ত হয় তাহার অনুপাত ৩৫ ৫:৭১ অর্থাৎ ১:২। ইহাঁও সরল 

অনুপাত। 

পক্ষান্তরে, নিদিষ্ট পরিমাণ ক্লোরিনের সঙ্গে (৩৫৫ ভাগ) যে বিভিন্ন: 

পরিমাণ পারদ যুক্ত হইয়াছে তাহীর অনুপাত ২০০ ৬ : ১০৯৩ অর্থাৎ ২:১। 
ইহাঁও সরল অন্পুপার্ত | 

(গ) লৌহ এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়াছে তিনটি যৌগিক পদার্থ পাওয়া 

গিয়াছে । ফেরাঁস, ফেরিক, এবং ফেরোসোৌফেরিক অক্বাইড | বিশ্লেষণে 

উহাদের উপাদানগুলির অন্গপাঁত এইদপ জান৷ গিয়াছে :-- 

| ২০৩৩৬ : ৩৫৫ 

অথবা: 
১০০৭৩ : ৩৫৫ 

যৌগিক পদার্থ ওজনের অনুপাত 

লৌহ ঃ অক্সিজেন লৌহ £ অক্সিজেন 

১। ফেরাস অক্সাইড ৫৬ : রী ূ ৫৬ ২ ১৬ 

২। ফেরিক অক্সাইড ১১২ : ৪৮ অর - ৫৬: ২৪ 

৩। ফেরোৌসোফেরিক অক্াইড ১৬৮ : ৬৪ ] পা 

অতএব, নিদিষ্ট পরিমাঁণ লৌহের (৫৬ ভাগ) সঙ্গে বিভিন্ন ওজনের অক্ি- 

জেনের অন্টপাত ১৬:২৪:১৬ অর্থাৎ ৬:৯:৮। ইহাও সরল অন্পাত। 
এই রকম আরও বহু উদ্দাহরণ দেওয়া ধাইতে পারে । 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে “বিভিন্ন ওজনের একটি মৌলিক পদার্থ যি 

নির্দিষ্ট ওজনের অপর একটি মৌলিক পদাঁথের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন 



রাদাক্কনিক সংঘোগ-বিধিষমূহ : ৬৫. 

যৌগিক পদার্থ গঠন করে, তাহা হইলে প্রথম মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন 
ওজনগুলি একটি সরল অন্ুপাতে থাকে ।” ইহাকেই গুণানুপাত জুক্ 
বলা হয়। 

গুণান্ুপাঁত স্ুজ্রাট ডাঁলটনের পরমাণুবাদ হইতে সমর্থন করা যাইতে 

পারে। 

মনে কর, “4 এবং “৪” দুইটি মৌলিক পদীর্থ এবং উহাদের পরমাণুর ওজন 
যথাক্রমে £ £005 এবং % £705 1 ৯" এবং 48৪%এর সংযোগে যদি ছুইটি 

যৌগপদার্থের সৃষ্টি হয় তবে উহাদের অণুগুলি ভালটনবাদ অন্গসারে %+ এবং 
“এর পরমাণুর সমাবেশে হইয়াছে । মনে কর, প্রথম পদ্দাথের অধুতে একটি 
“৫১ এবং একটি ৪; পরমাণু আছে এবং দ্বিতীয় পদ্দার্থের অণুগুলি দুইটি ৫? 

এবং তিনটি 9 পরমাঁথু দ্বার! গঠিত । অতএব উহাদের সন্কেত হইবে 4১৪ 

এবং 28233 1 এখন-- 

প্রথম পদাথে 2 £চ25 4, এবং % £05 8 সম্মিলিত আছে । উহ্শদের 

ওজনের অন্পচ্ত 2: %| ভ্িতীয় পদার্থে 2৮ £05 ৯) এবং 3% £205 28, 

সম্মিলিত আছে । তাহাদের ওজনের অঙ্কুপাঁত 25: 3% অথবা %£:2%. 

অতএব ষে অনুপাতে বিভিন্ন পরিমাণ 48+, 2 £05 ৯-এর অঙ্গে সংযুক্ত 
হইয়াছে, তাহা হইবে &:$% অর্থাৎ ২: ৩। ইহা একটি সরলাহ্থপাত । 

অতএব ভালটনবাঁদের সাহায্যে গুণাঙগপাত-স্থল্র প্রমাণিত হইল । 

৬-৩। ন্িখোন্যুপাত্ত স্ুজ্র 0৪৯৮ 04 চ:০০10:0০৪] 7০- 

70160123 ) 5 একটি মৌলিক পদার্থ অপর দুইটি মৌলিক পদাথে্র সঙ্গে 

পৃথকভাবে সংযুক্ত হইয়! বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে। প্রথম 

মৌলিক পদার্থের এক নিদিষ্ট ওজনের সঙ্গে শেষোক্ত মৌলিক পদীর্থ দুইটির 
বিভিন্ন ওজন মিলিত হইবে। যদি এই মৌলিক পদার্থ দুইটি নিজেরা কোন 
যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তবে তাহারা একে অন্যের সহিত যে ওজনে 

মিলিত হইবে, সেই ওজনগুলি পূর্বোক্ত বিভিন্ন ওজনের সমান অথব1 এ 

ওজনগুলির সরল গুণিতক হইবে । 

ধরা যাউক, “ক? মৌলিক পদার্থটি “খ* এবং "ী” মৌলিক পদার্থের সঙ্গে 
দুইটি পৃথক যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারে. যাহাতি কান নিদ্দিছ 

১ম-৫ 



পরিমাণ “ক'-এর সঙ্গে % £05 “খ” এবং %? 3 “গ* পৃথকভাবে মিলিত 
আঁছে। এখন, “খা? ও শা" মিলিয়া যদি একটি যৌগিক পদার্থ তৈয়ারী 

করে তবে %+ £05 খা? % £00$ পি সঙ্গে যুক্ত হইবে; অথবা “১ 

£2১5এর কোন সরল গুণিতক “১. £৮2:-এর কোন সরল গুপিতকের 

সহিত মিলিত হইবে। 

উদ্দাহরণ £ (ক) হাইড্রোজেন পৃথকভাবে কার্বন ও অক্সিজেনের সঙ্গে 
সংযুক্ত হইয়া মিথেন ও জল কৃষ্টি করে। উহাদের উপাদানের ওজনের 

অনুপাত £ 
মিথেন_ কার্বন : হাইড্রোজেন »৩ : ১ 

জল-_অক্সিজেন : হাইড্রোজেন -৮ : ১ 

আবার কার্বন ও অক্সিজেন খন নিজেদের ভিতর সংযুক্ত হয় উহাতে 
উপাদানের অন্কপাত থাকে-__ 

কারন ডাই-অক্সাইভ-- কার্বন : অক্সিজেন -৩ : ৮ 

অথাৎ যে ওজনে উহার একভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, 

পেই ওজনের অস্থপাতেই তাহারা নিজেদের মধ্যে সম্মিলিত হইয়াছে | 

(খ) কার্বনের সহিত পৃথকভাবে সালফার ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে 

কার্বন ডাই-সালফাইড ও কার্ধন ডাই-অক্মাইভ উৎপন্ন হয়। উহাদের 
উপাদানগুলির ওজনের অন্পাত নিক্ববূপ 

কারন ডাই-সালফাঁইড-_কাঁর্ন : সালফার ৩ : ১৬ 

কার্বন ডাই-অক্মাইড-_কাবন : অক্সিজেন -৩ ৮ 

সালফার 'ও অক্সিজেনের সংহতিতে যে যৌগিক পদার্থ সালফার ভাই- 

অক্মাইভ হয়, উহাতে 

সালফার : অক্সিজেন- ১. ১ ( অর্থাৎ ১৬: ১৬) 

উপরের স্থত্র অনুমারে ১৬ ভাগ সালফার, ৮ ভাগ অথবা ৮ ভাগের কোন 

সরল গুণিতক-পরিমাণ অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে । বস্ততঃ, দেখা 

গেল যে ১৬ ভাগ সালফার ৮ ভাগ অক্সিজেনের দুই গুণিতকের সহিত যুক্ত 
হইয়াছে । স্ৃতরাং স্ুজ্ঞটি প্রমাণিত হইল । 

অতএব আমরা বলিতত পারি, “ঘে বিভিন্ন ওজনে দুইটি মৌলিক পদার্থ 

তৃতীয় একটি মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে পৃথকভাবে সংযুক্ত হয়, 



- বাসায়নিক সংযোগ বিধিসমূহ ৬৭ 

কেবলমাত্র সেই বিভিন্ন ওজনেই অথবা এ সকল ওজনের সরল গুণিতকের 
অন্ুপাতেই তাহার! নিজেদের ভিতর মিলিত হইয়! যৌগিক পদ্দার্থ স্যটি করিতে 
পারে।” ইহাকেই মিথোনুপাত জুত্র বল! হয়। 

ডালটনের প্রমাণ বাদ ও মিথোনুপাত সুত্র £ মনে কর “4 মৌলিক 
পদার্থের একটি পরমীণু পৃথকভাবে €+ ও “0, মৌলিক পদার্থের একটি করিয়। 

পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া 4 এবং 4১০ (সন্কেত ) যৌগিক পদার্ঘদয়ের 
স্থট্টি করে। 3*এর পরমাণুর ওজন যদি চ &015 এবং '০+এর পরমাণুর 

ওজন % €হ05 হয়, তাহা হইলে চে £75 3 এবং 7 £005 0 নির্দিই 

পরিমাপ “4-র সঙ্গে মিলিত আছে । 

মনে কর, 8 এবং 0 যখন সংযুক্ত হয় তখন দুইটি 8; পরমাণুর সহিত 
তিনটি “০, পরমাণুর মিলন ঘটে (82603), অর্থাৎ 2% £75 %8+ এবং 3% 803 

০ সংযুক্ত হয়। অতএব যে ষে ওজনে ৪ এবং 0 নিদিষ্ট পরিমাণ “4১,-র 

সহিত যুক্ত হয় যথাক্রমে তাহার ছুই এবং তিন গুণিতকে নিজের! মিলিত 
হইয়াছে। ইহাই মিথোহুপাত সুত্্। 

অন্নুশ্পীলন্মী 
১। গুণানুপাত সুত্রটি বুৰাইয়! দাও। একটি ধাতুর ছুইটি অক্লাইড আছে । এই জক্সাইড- 

স্বয়ের প্রতি গ্রাম হইতে যথাক্রমে **$৯৮ এবং *৮৮৮ গ্রাম ধাতু পাওয়া যাঁয়। ইহা! হইতে 

গুধানুপাত শত্রের যাথার্থা প্রমাণ কর। (কলিকাতা, ১৯২১) 

২। *স্গুণানুপাত শুত্র”ট লেখ। অন্ততঃ দুইটি উদ্াহরণের পাহায্যে শুত্রটির ব্যাখ্য। কর। 

ডালটনের পরমাণুবাদের সাহাঁষ্যে কি ভাবে এই শুক্রটিতে উপনীত হওয! সম্ভব দেখাইয়া দাও । 

একটি ধাতুর দুইটি অক্লাইডে যথাক্রমে শতকর! ২৭৬ এবং ৩*'* ভাগ অক্সিজেন আছে। 

প্রথমটির স্কেত 1180)$ হইলে দ্বিতীয়টির সন্কেত কি হইবে ? ( কলিকাতি|, ১৯১* ) 

৩। সীসকের তিনটি অল্সাইডে সীনক ও অক্সিজেনের পরিমাণ নিম্মে দেওয়া হইল £-_ 

সীসক অকিজেন 
(১) ৯২৮৫০ ৭১৫০ 

(২) ৯০৬৩৪ ৯৩৭০ 

(৩) ৮৬৮৫১% ১৩৪৯০ 

এই পরিমাণসমূহ গুণান্ুপাত হুত্রসম্মত, প্রমাণ কর। ( বারাণূী, ১৯৩৭ ) 

৪। নিম্নলিখিত পরীক্ষার ফলসমুহ হইতে কোন্ রাসায়নিক সংযোগ-সুত্রটিরু প্রমাণ পাওয়। 

যায়? সেই সুত্রটি বর্ণনা কর। 



৬৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

(ক) ০৪৬ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হইতে *৭৭ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অল্লাইড পাওয়া যায়। 

(ধ) **৮২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম আসিড হইতে প্রমাণ অবস্থায় ৭৬* ঘন সেন্টিমিটার 
হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। 

(গ) ১-১২ গ্রাম অক্সিজেনের সহিত হাইড্রোজেন মিলিত হইলে ১২৬ গ্রাম জল উৎপন্ন হয়। 

( এলাহাৰাদ, ১৯৩৯) 

৫| উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ রাসায়নিক সংযোগশুত্রগুলি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়। দাও। পরমাণু- 

বাদের সহিত এই ন্ুত্রগুলির সম্পর্কও বুঝাই] দাও । ( কলিকাতা, ১৯১১, '৩১, '৩৩, 88) 

৬। ডালটনের পরমাণুবাদ দ্বারা কি বুঝায়? এই পরমাণুবাদের সহিত মিথোন্পাত 

ও গুণানুপাত সুত্র দুইটির সমন্বয় কি করিয়! সগ্ভব উদ্দাহরণের সাহাব্যে তাহা! বুৰাইয়া দাও । 

*। কার্বন ডাই-অক্লাইড ও কার্বন মনোক্লাইড উভয়েই কার্বন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ। 

উহাদের ভিতর কার্ধনের পরিমাণ ষথাক্রমে ২৭% এবং ৪৩% । এই পরিমাণ কি গুণানুপাত 

ল্ব্রসম্মত ? 

৮। সালফার ডাই-অক্লাইড অণুতে একটি সালফার ও দুইটি অক্সিজেন অণু আছে! 

এই যৌগে শতকরা ৫০ ভাগ লালফার ৷ সালফার ও অক্পলিজেনের পরণাণুর ওজনের অনুপাত 
কি হইবে? 

ভগ্তক্ম অনম্যাম্ত 

গযাসীয় পছ্দাথেন্্ অবস্থাগত ধর্ম 

৭-১। গ্যাীক্স শন্দোর্থ 2 পদার্থ তিন রকম অবস্থায় থাকিতে 
পারে--কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়। গ্যাসীয় বস্তগুলির অবস্থাজনিত ধরে 
কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে বায়বীয় 

পদার্থের পরিবর্তন সম্যক বুঝা যায় না। "উহাদের গ্রধাঁন বিশেষতু £ 

(১) গা।শীয় পদার্থের কোন আকার লা! আযৃতন নাই । উহার]! যে পাতে থাকিবে তাহার 

মস্ত স্থান জড়িয়। থাকিবে | 

(২) একটি পাত্রে গাস রাখিয়! তাহার উপর চাঁপ বৃদ্ধি করিলে গ্যাসের আয়তন কমিয়া 

যায়, আবার চপ সরাইয়া লইলে উহা! পূর্ব আয়তনে ফিরিয়া আসে। অর্থ।ৎ গ্যাসীয় পদার্থ 

সন্কোচনশীল, অথবা উহাদের স্থিতিষ্থাপকতা ( ৬ 010470- ঢ14511015 ) আছে । 
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(৩) ছুই বা! ততোধিক যে কোন গা'স একত্রিত হইলে মিশ্রণটি সমসত্ব হয়। সমস্ত গ্যান 
সমানভাবে মিশিতে পারে। 

(৪) গ্যাসীয় পদার্থগুলিও জড় পদার্থ; সুতরাং উহাদের ওজন আছে । 

(৫) প্রত্যেক গাসীয় পদার্থের ঘে কোন অবস্থায় একটি চাপ আছে। যে পাত্রে উহা 

থাকিবে তাহা উপর উহার! এই চাঁপ (55855:) দেয়। পদার্থবিদ্গণ মাগ্ডেবার্গ অর্ধগোলক 

এবং আরও অন্তান্ত পরীক্ষ| দ্বার। বাতামের চাপ প্রমাণ করিয়াছেন । 

আমাদের চতুর্দিকে পৃথিবীর আবরণ হিসাবে যে বাযুমগডুলী আছে, 

তাহাও গ্যাপীয় পদার্থ; স্ৃতরাঁং উহারও চাপ আছে। বায়ুমণ্ডলীর এই চাঁপ 
ব৷ প্রেষ, টরিসেলী খুব সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন । 

উল্লিসেলীব্র পন্রীক্ষা! £ প্রায় তিন ফুট লম্বা একটি কাঁচের নল 
লও, উহার এক মুখ বন্ধ থাক! প্রয়োজন । উহাকে পারদ দ্বার] পূর্ণ কর এবং 

খোলা মুখটি বৃদ্ধানুষ্ঠ দ্বারা বন্ধ করিয়! দীও। এখন 'নলটিকে উল্টাইয়। ধরিয়া 

আর একটি পাঁরদপূণ্ণ পাত্রে উহার খোলা মুখটি ডুবাইয়া আও লটি সরহিয়। লও। 
দেখিবে, নলেব্র ভিতর হইতে খানিকটা পারদ নামিয়া খাইবে, কিন্ত উহার 

অধিকাংশই নলের ভিতরে থাকিবে । পারদের উপর খানিকটা স্থান শূন্য 
থাকিবে, সেখানে বাতাস মোটেই ঢুকিতে পারে নাই। উহা সম্পূর্ণ রিক্ত । 

উহাকে “টরিসেলী ভ্যাকাম” বলে। বাহিরের পাজে যে পারদ আছে তাহার 

পষ্ঠটদেশ হইতে মাপিলে নলের ভিতর পারেব উচ্চতা 'প্রায় ৩ ইঞ্চি বা ৭৬ 

সেন্টিমিটার হইবে । পারদ অত্যন্ত ভাবী হওয়া! সত্বেও নীচে পড়িয়া যায় না। 

ইহাতে বুঝা! যায় ষে বাঁধুমগ্ডল পাত্রের পাঁরদের উপর চাপ দিতেছে এবং উহার 

কলে পারদ নলের ভিতরে উঠিয়! রহিয়াছে । অতএব এই পারদ-স্তত্তের ওজন 

ও বাযুমগুলের চাপ সমান । ইহা হইতে বামুমগ্ডলের চাপ নির্ধারণ করা ঘায়। 

এই ভাবে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন উচ্চতায় পরীক্ষ। করিয়! দেখা গিয়াছে 

ষেভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় পারদ-স্তপ্ভের উচ্চতা বিভিন্ন অর্থাৎ চাপের পরিমাণ 

বিভিন্ন । 0০0 উচ্চতায় বিযুবরেখার নিকট লমুদ্র-সমতলে বায়ুমণ্ডলীর চাপ 

প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭৬ সেন্টিমিটার উচ্চ পারা-স্তভের ওজনের সমান; 

অর্থাৎ, ১:০১১১০৬ ডাইন এবং প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে উক্ত চাপের পরিমাণ ১৫ 

পাউও্ড ব৷ প্রায় সাড়ে সাত সের । এই চাঁপকে প্রমাণ চাপ 07058] 
71659012) বলে । 
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চাপের পরিমাণ সাধারণতঃ ডাইনে প্রকাশ করা হয়। যেমন ৭৬ 

সেন্টিমিটার পারদের চাঁপ- ৭৬ » ১৩ ৬ ১৫৯৮০ ডাইন। 

[ পারদের গুকত্ ১৩৬, অভিকর্ষাঙ্ক ৯৮ (5০০০1০:8007) 0746 60 815) ] 

অনেক সময় এই চাপকে “ডাইনে' প্রকাশ না করিয়া শুধু পাঁরদের উচ্চতা! 
দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন চাপ ₹৬* মে্টিমিটার ; ইহা হইতে বুবিতে 

হইবে যে প্রতি বর্গ সেট্িমিটাঁরে চাঁপটি ৬০ সে্টিমিটার পারদ-স্তন্তের ওজনের 

সমান। 

যেহেতু বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬ সের্টিমিট।র পারদ-্যন্তের ওজনের সমান, এই 
চাঁপক্ে এক আযটমসফিয়ার (৪0709197616) বলে । অতএব কোন 

গ্যাসের চাঁপ যদি ৩২ সেন্টিমিটার পারদের সমান হয়, তবে তাহাকে +$ আ্যাট- 

মসফিয়ারও বল! যাইতে পারে। 

৭-২.। জ্রক্ভ্েল স্ুত (8০5165 7) ২ শুধু যে বামুমগুলীর চাপ 

আছে তাহ! নহে, সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ ই সব দিকে এই রকম চাপ দিতে পানে। 

ধদি কিছুট! গ্যাঁস একটি স্তম্তকে (০511)67) পুরিয়া একটি পিস্টানের সাহায্যে 

আটকাইয়! রাখা হয় তবে পিস্টনের উপর একটি চাপ দিতেই হইবে । অন্যথায় 

পিজ্টনটি উপরের দিকে চলিয়া যাইবে (চিত্র ৭ক)। এখন 

ৰ পিস্টনের উপরের চাপ ষদি 'প"” সেন্টিমিটার হয় ভবে 
গ্যাসটির উর্বচাঁপও নিউটনের হ্ত্র অন্গসারে প সেপ্টে- 

যিটারই হইতে হইবে । যদি গ্যাসের চাপ কম হয় তবে 

পিস্টনটি আরও নামিয়া আসিবে, আর যদি গ্যাসের চাঁপ 

প সেন্টিমিটারের বেশী হয়, তবে পিস্টনটি উঠিয়া যাইবে 

| এবং গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পাইবে । অতএব ইহ স্পষ্টতই 

0 বুঝ। যাইতেছে যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাঁণ গ্যাসের আয়তন 
চিন্র--৭ক উচ্ভার চাঁপের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ একই পরিমাণ 

গ্যাসের আয্মতন বিভিন্ন চাপে বিভিন্ন হইবে। 

চাঁপের সহিত গ্যাসের আয়তনের সম্পর্কটি রবার্ট বয়েল প্রথমে আবিষ্কার 
করেন। ইহাকে বয়েল সূত্রে (8০516,5 [ঘ্স) বলে। | 

নিদিষ্ট পরিমা বায়ব পদার্থকে নিদিষ্ট উফ্ণতাঁয় রাখিয়া উহার উপর যত 

বেশী চাপ বুদ্ধি করা হয়, উহার আয়তন সেই অনুপাঁতে কমিয়া ধায় এবং চাপ 
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ষত কমানো! যায় আয়তন মেই অস্থপাতে বাড়িতে থাকে । অর্থাৎ, “নির্দিষ্ট 

উষ্ণতায় চাঁপের বৃদ্ধি ও হ্রাসের অন্ুপাতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের 

আয়তন যথাক্রমে কমিবে ও বাঁড়িবে |» 

একটি গ্যাসের উপ্বর চাঁপ ষদ্দি দ্বিগুণ করা হয় তবে উহার আয়তন অর্ধেক 

হইবে; অথবা গ্যাসের উপর চাপ ষদ্দি এক-তৃতীয়াংশ কর] হয় তবে রি 

আয়তন তিনগুণ হইবে । 

অঙ্কের সাহাধ্যে স্থজ্রটিকে আরও সহজে প্রকাশ কর! ধাইতে পাঁরে। মনে 

কর যাউক, কোন নিদিষ্ট পরিমাণ গাঁসের চাঁপ 77 এবং আয়তন 71 অতএব 

উহাদের গুণফল- 77১7, 

এখন, চাঁপ অর্ধেক ৮ আয়তন ঘিগুণ হইবে, 

অর্থাৎ, নৃতন চাপ্ঠ 25১ আয়তন -2 গুণফল-১ ১৫7 -1”7 

অথবা, চাপ তিনগুণ রী আয়তন & অংশ হইবে, স্থতরাঁং নৃতন চাপ 

34» আয়তন 5 এ 3 এবং ইহাদের গুণফল ৪1৯ হ 717, 

 অবষ্থা চাপ এন" আয়তনের জন্য একবার যে যে একক গ্রহণ করা! যাইবে, সর্বদাই সেই একক 

* ক্লাথিতে হইবে । ] 

_.* অতএব, দেখ! যাইতেছে যে চাঁপ এবং আয়তনের গুণফল নির্দিষ্ট পরিমীণ 

গ্যাসের জন্য নিদিষ্ট । অবশ্ব এই চাপ এবং আয়তনের পরিবর্তন করার সময় 

উদতা অপরিবতিত থাকা চাই। ইহা যে কোন গ্যাসের পক্ষে প্রযোজ্য । 

তাহা হইলে আমর] বলিতে পারি £ 

1” (নিত্য-সংখ্যা ) অথবা 7৮7-472578 19172 ইত্যাদি 

(1৮1১ 722১ 7৯$**পরিবতিত চাপ) 71১ 7৫১ 75*"*পরিবতিত আয়তন |) 

নক. 
স্বতরাঁৎ, “নিদিষ্ট উঞ্তা য় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ উহার আম্বতনের 

বিপরীত অন্পাতে (বা ব্যস্ত অন্গপাঁতে ) পরিবতিত হয় ।” ইহাই বয়েল শৃত্র। 

উদাহরণ ১। নিদিষ্ট উতায় ৪* ঘনায়তন সেন্টিমিটার অক্সিজেনকে প্রমাণ চাপ হইন্তে 

১১৪ সেপ্টিমিটার পারদ চাপে নেওয়া! হইলে উহার আয়তন কত হুইবে ? 
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গ্যাসের চাপ ছিল-০৭৬ সেন্টিমিটার এবং আয়তন-৪* ঘন মেন্টি। বর্তমান চাঁপ-১৪১ 
সেন্টিমিটার । মনে কর, আয়তন 77 হইবে । 

অতএব, ১১৪ ১৯7৮ ৭৬ ১৪৪ 

অথবা . দল 4০০-২৬৬৬ ঘন পেন্টি! (উত্তর ) 

| ঘন মেন্টি--ঘনায়তন সেন্টিমিটার ০১1০ 0101706ত: ] 

উদাহরণ ২। ১২" ঘনায়তন সেন্টিমিটার কার্ধন ডাই-অক্পাইড গ্যাস চাঁপ-বৃদ্ধিতে ৪, 
ঘনায়তন সেন্টিমিটার হইয়ছে। উহার পের চাপ ৩৮ সেন্টিমিটার হইলে বর্তমান চাপ কন 
ম্যাটমসফিয়ার হইবে? উফ্ণতার কোন পরিবর্তন হয় নাই। 

মনে কর, বর্তমান চাপ-- আটমসকিয়ার 

পূর্ববর্তী চাপ ছিল-৩৮ সেন্টিমিটাব _ ভি আযাটমসফিয়ার | 

অতএব 2৫৪০০ ১৮১২০ ০, ১০০ ১২১০৩ আটিমসফিয়ার ন্ট ১৮৪০ ২ 

-১-৫ আটমসফিয়ার | (উত্তর) 

2-৩০। চান স্তুজ্ 658801651৪৬) 2 তাপ প্রয়োগে সমস্ত জড় 

পদার্থেরই উষ্ণতা! বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়তনও প্রসার লাভ করে। ইহ 
সাধারণ অভিজ্ঞতা । উ্-তা বৃদ্ধির সঙ্গে গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ অন্যান্য পদাঁথ 
হইতে অনেক বেশী হয়। বলা! বাহুল্য, উষ্ণতা কমাইলে গ্যাশীয় পদার্থ সঙ্কটিত 
হইয়া আঁসে। 

তাপমাত্রা পরিবততনের সঙ্গে বায়বীয় পদার্থের আয়তনের সক্কোচন বা 
প্রসারণের পরিমাণ পরীক্ষা দ্বার! স্থির করা হইয়াছে । বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে 
ছুইটি প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে । 

(১) নির্দিষ্ট চাপে এবৎ ০* সেন্ট, উত্তায় নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের একটি 
আয়তন থাকিবে । প্রতি সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের, 
আয়তন উহার ০ সেটিগ্রেডের আয়তনের হত অংশ বাড়িয়া হাইবে। এই 
হখঁত অংশটিকে আমর! “প্রসারাক্ষ? (০০155056176 0£ 83098103802) বলিতে 
পারি। ্ 

ঘদি 0" লে্টি, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন 7০ ঘন সেন্টিমিটার 
হয়, তাহা হইলে 



গ্যাসীয় পদ্দার্থের অবস্থাগত ধর্ম শত 

9 ৫ 7775 ও-০ ১ ১* সেটি, উহার আয়তন হইবে - 7০4২৭ ৮০(১+২৭৩) ঘন সেটি 

৫ 7৮ _ 0.৫ 
৫; সেন্টি, উহার আয়তন খিল-৮+২ 7০- /০(১+২ রা রর 

অথবা, - ১০ সেন্টি, উহার আয়তন হইবে ₹ ডি 557০৯ 700১ টি 

ঘন সেন্টিমিটার | 

[অবশ্য এই সমস্ত তাপমাত্রা পরিবর্তনের সময় চাপ অপরিবত্তিত থাক চাই] 

(২) সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ প্রপারণে বা সস্কোচনে একই রকম ব্যবহার 

করে ;*অর্থাৎ প্রত্যেক গ্যাসেরই প্রসারাঙ্ক এক । 

এই সমস্ত পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের ফলে চাল্্গ্ একটি স্তর আবিষ্ষার করেন। 

ইহাই চাল্স্ স্তর নামে বিখ্যাত। 

“নির্দিষ্ট চাপে, কোন নিদিষ্ট পরিমাণ গ্যাশীয় পদীর্ঘের আয়তন প্রতি 

সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী উষ্ণতীর পরিবততনে উহার ০” সেন্টিগ্রেডের আফতনের হইত 

অংশ প্রসারিত বা সঙ্কচিত হয় ।” 

7-শ | চ্গাপেন্র সতত 00৪৬৮ 01 £7595129) 2 কোন নির্দিষ্ট 

পরিমাণ গ্যাসকে নিদিষ্ট আয়তনে রাখিয়া ষদি উহার উষ্ণতা পরিবর্তন কর! 

হয়, তবে উহার চাঁপও পরিবন্তিত হইবে । উঞ্ণত পরিবর্তনের সহিত চাপ 

পরিবর্তনের নিরমটি নিম্নরূপ £-_ 

“নিদিষ্ট আয়তনে কোন নিদিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের চাপ প্রতি সেন্টিগ্রেড 

ডিগ্রী উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত উহার ০ সেট্টিগ্রেড উষ্ণতার চাঁপের হইত অংশ 

বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ চাঁপ-প্রসারাক্কও হঈত।” গ্যাসের চাপ-প্রসারাঙ্ক ও আয়তন- 

প্রসারাঙ্ক উভয়ই হত । 

কোন নিদিষ্ট আয়তনে ০” সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ 

গ্যাসের চাঁপ যদি 7) হয়, তাঁহী হইলে 

১* সেটিগ্রেছে উহার চাপ হইবে ₹ 420 হন চিট 191 এ 

£ সেট্িগ্রেডে উহার চাপ হইবে-০+২ ৩৪০৯৮(১7২৭ এ 

০ হি রী 

০ ঞ 5) 2 ৫ 17) ২৭৩ ০ £৪(১-২) ৭৩) 
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৭-1 স্পস্প্রন্মম ম্পুন্য এব পব্রহ্ম উক্গুভি। (2১95০1865 26:9 

8190 4১5015866 (10179219601) 8 একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন 

০" সে্টিগ্রেডে যদি 77 হয় এবং চাপ না বদলাইয়া উহার উষ্ণতা 

যদি ২৭৩" কমাইয়া দেওয়া যায়, তাহা! হইলে উহার আয়তন হইবে 

7৮৫(১-২৭৩)-০ ঘন সে্টিমিটার ; 

_. অর্থাৎ, উহার আয়তন লোপ পাইবে। স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে, যে 
কোন পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ ০১ সেন্টিগ্রেড হইতে - ২৭৩” সেট্টিগ্রেড পরস্ত 

শীতল করিলে উহার কোন আয়তন থাকিবে না। যে উষ্ণতায় আয়তন লোপ 

পায় তাহাকে “পরমশুন্য” (455০1৩০ 5৪:০) বলা হয়। এই পরম শূন্য 
হইতে যদি সেট্টিগ্রেড ডিগ্রী অন্গসারে তাপমাত্রা মাপা যায় তবে উহাকে 

উঞ্তার পরম মাত্রা (275০155 5০216) বলা ষায়। এই হিসাবে ০0 

সেট্টিগ্রেড হইবে ২৭৩ পরম উষ্ণতা! (050106 51007615656) এবং ৩০ 

সেট্িগ্রেড হইবে (২৭৩?+৩০)-৩৩০ পরম উষ্ণতা । অথবা! ৪" সেট্টিগ্রেড 

হইবে (২৭৩ + পরম উষ্ণতা । 0" সেন্টিগ্রেড অথবা ২৭৩" পরম উষ্ণতাকে 

প্রমাণ উক্চত] (70011005] €61221061810026) বলা হয়, যেমন ৭৬ সেন্টিমিটার 

চাপকে প্রমাণ চাপ বলে। 

চাল্স্ ত্র অনুসারে আমরা দেখিয়াছি ৮ সে্টগ্রেডে গ্যাসের আয়তন 
যদি 7। হয় তাহা হইলে ( নির্দিষ্ট চাঁপে ) 

৮৫ -51]7 চি হত 0৮ ২৭৩7 

রর ০(১+২৯৩) 7৫ কিট 

সেই রকম 01" সেটটিগ্রেডে 70 - চিত 

521 827- 
701 ২৭৩1 17 

( ২৭৩+৫5 ]' পরম উষ্ততা, ২৭৩4৫ পরম উষ্ণতা ) 

অর্থাৎ “নিদিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন পরম উষ্ণতার সঙ্গে 

সমান্গপাতে বাড়িয়া চলে ।” ইহা! চাল্ন্ স্ুত্রের প্রত্যক্ষ ফল। 
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৭-৬। বল্ল সুত্র এবহ চাল সুজ সম্মম্বজ্ 2 
গ্যাপ সলম্মীকক্রপ- 

(ক) বয়েল সুত্রে বলা হইয়াছে, উষ্ণতা অপরিবতিত থাকিলে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ গ্যাসের আয়তন চাঁপের বিপরীত অনুপাতে পরিবত্তিত হইবে। 

০ 7 1 অপরিবন্তিত থাকিবে |) 

(খ) চাল্-্ স্থত্র হইতে জানা গিয়াছে, চাপ অপরিবতিত থাকিলে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ গ্যাসের আয়তন পরম উষ্ণতার সমান্গপাঁতে পরিবত্তিত হুইবে। 

7০? (7 অপরিবতিত থাকিবে । ) 

[7৮- আয়তন, 7চাঁপ, ?'- পরম উষ্ণতা] 
অঙ্কের নিয়মানছসারে এই দুইটি স্তজ্রকে একত্র করিলে ধীড়ায়__ 

(৪) 7 2 (9) 7০ 1 

অথবা, এলো অর্থাৎ, 1৮" 7 (7-_ নিত্য সংখ্যা )। 

ইহাকে গাঁস-সমীকরণ বলে । 

স্থতরাং 7 ₹: (1217, সকলেই পরিবর্তনীয় )। 

যদি গ্যাসের ছুই অবস্থায় চাপ, আয়তন ও উষ্ণতা যথাক্রমে 171, [71 7, 

এবং 7, 72, পু হয়, তাহা হইলে “% 110০8 এ 
টে] 

এই সমীকরণটি হইতে চাপ ও উষ্ণতা উভয়ই পরিবতিত হইলে আয়তনের 

পরিবর্তন অনায়াসে বাহির করা যায়। 
উদাহরণ ১। ৪." ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেনকে বদি প্রমাপ উষ্তা ও প্রমাগ চাপ 

হইতে ২০০ সেপ্টিশ্রেড এবং ৭২ সে্টিমিটার চাপে লইয়! যাওয়া হয়, উহার আয়তন কত হইনে ? 

মনে কর, 7 উহার পরিবপ্তিত আয়তন, 

আমরা জানি, 45 সর 2 
ঢা 72." 

৭১৫৪০ ৭২১৯ 72 

র সি ৯ (হও হ২) 
প৬ ১৪৬০০ ৮২৯৩ 

অর্থাৎ 72. ২৭৩৯ সেন্টি, 

৪৫৩১ ঘন সেম্টি,। € 

অতএব 
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উদাহরণ ২। একটি 'বশুনেব ভিন্ব ১২ সেপ্টিগ্রেডে ৭৫৬ মিলিমিটার চাপে ৪৫* ঘন 

'সষ্টিমিটার বাঁতাল আছ | “বপুনাটাক এব খনিগর্ভে লহয়|! গেলে উহার চাপ হহল ৭৬৭ 

ম্লিসিউ।ব এাং গাগমা 61৫ পসন্টি '্ঢ বেলুল্ন আষঙনে কি পরিবতন হাব) 

2372১ 2 মান বল 7৮8 পারবা 

1 218 7৪ ₹ ৭৬৫ 

ভাঠএ্রব ঢঃ 4571 হর £'2 ০০৭৩ 1155+৭৮ 

এ 4275৭ ৫৬ 

_ ৭৫৬১৮ ৪৫৩ প৬ 75 ৭৫০ 

9৬৫ ৮৫ 7717---৭৩1 ১৯5৯৮৫ 

৪৩০৩৭ ঘন (সষ্টিমিটাব | 

সভপ* বোনটি ৪৫৯৮৪ ৩৩৭ ৩১৬ তান সেম্টিমিষ্টব ছাট হইয়া মরবে | 

৭-৭। ডালটনের অংশপ্রেষ জুল (9৬৮ 0£ 7081019] চ15830125) 

গদি ফোন নিিষ্চ আযান দু 71 হত।বিক [সায় পদার্থ এর মিশ্রিত খাবে শান 

গাস শিশ্রাণহ্য একটি »প খাকিবে। আবাব নহ মিশ্রণের প্রতোকটি ৬পদাণ পৃথব 11 

ভাব যদি পম্পুণ স্থানটি জ্রটিযা থাকে হাব পরিমাণ অন্রখাধী প্রাতাবণী ণমাসব ভিন্ন শিপ 

এক-একটি চাপ ভঙ্গাব | শ্ভিন্ন উপাদগনব এই পণৰ চাপসমহেব সমষ্টি »শ্রু গা।নীম পণাগ্থণ 

চাপেব সান স্তবে। প্রাত্যকের ভিন্ন ভিন্ন চাপাক তাহ।দ্ে আশা প্রথ বাল । 

কান নিরদি্ঠ মায়তান যদি 7 ৮,৮৮5 ইত্যাদি নিভিন্ন ণাসেব চাপ গয থণণ ণকত 

ঈঙ্চলায «পশ হায়তানহ উদ্গাদেব মিশে চাপ যদি 4» হয 

তলে £5542011521525 ৮ ৮ হতলে 

ণই নিষমটিকেই ডাল্টনেব অ*্শপ্রেষ শন বলে এব* বিভিন্ন উপাদানের 25, ৮৪ এই 

সকল ৮*পকে আংশপ্ররেষ (0976181 10:685016) বাত । বিভিন্ন গ্যালেব ণব* টিশ্রাণব 

ঞ্ত1 অপবিবতিত থাকিতে ভাব । 

উদাহরণ ১। ঝ|যুত ম লহিসাবে একভাগ অফিজেন এব* চাখিভাণ নাহাট্রাঙ্গেন 

মিশ্রিত আছ এব* বাযুব চাপ ৭৬ সেপ্টিমিট।ব। 

অতএব 7৪ যদি ন(ইট্রোজেনেব অ*শপ্রেষ হয এব* £0% অব্সিজোনপ অন্ণপ্রেষ হষ ভাল 

£মঃ -22025-5৭৬ সেপ্টি 

[ইহাও প্রমাণ কবাঁসম্ভব হইবে ₹০৪১৫৭৬ সেন্টি এব" ৪৪ 7 পু ৮৭৬ [নষ্টি ] 

উদাহরণ ২ | মনে কব জলেব উপব ৩* ঘনায়তন সেন্টি হাইড্রোজেন সংগৃহীত 

হইয়াছে । যেহেতু উহা! জলেব উপরে আছে উহার ভিতর নিশ্চয়ই জলীয় বাষ্প আছে। 



গ্যাসীয় পদার্থের অবস্থাগত ধর্ম ৭. 

মনে কর, এই গ্যাসের উ্ণতা ৩*” সেন্টিগ্রেড এবং চাপ-৭৫ সেপ্টিমিটার অর্থাৎ, হাইড্রোজেন 

এবং না্পের মিলিত চাঁপস্*৭৫ সেন্টিমিটার । যদি হাইড্রোজেন এবং বাষ্পের অংশাপ্রেষ যথাক্রমে 

[স্ন্ এবং 2৪০ হয়, তবে ৮৪2৮৮৪0০০৭৫ সেপ্টিমিটার ] 
জলীয় বাষ্পের চাপ নিদিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট, যথা! ৩০০ সেন্টিগ্রেড উ্কতায়, £৮০-5৩ ১৭ 

সেপ্টিমিটার। 

178-5৭ ৫--৮580-৭৫ -৩"১৭-৪*১৮৩ নেন্টিমিটার । 

অতএব, এই হাইড্রোজেন ৭৫ সেন্টিমিটার চাপে খাকিলেও বস্ততঃ উহার নিজস্ব চাপ হইবে 

৭১ ৮৩ সেন্টিমিটার । 

অন্মুল্পীতশন্নী 
১। ২** ঘন সেন্ট, আয়তনের একটি গাসীয় পদ ৭২৮ মিলিসিটার চাপে এবং ১৮০০ 

উষ্ণতায় আছে | প্রমাণ চাপ ও উঞ্ণতায উহার আয়তন কত হছাবে ? 

২। একলিটার অঙ্গারাম্ের উষ্ণতা ৫০" বাড়াইযা দেওয়া হইল। যদি চাপ অপরিবতিত 

রাখা হয়, তবে উহীর আয়তন কত হইবে? উহার আয়তন যদি নিদিষ্ট রাখা হয়, এ তাপমাত্রা 

বুদ্ধিতে চ।পের কত পরিবতন হইবে? ( উত্তপ্ত হওয়ার পুর্বে গ্যাসটি প্রমাণ চাপে ছিল ধরিতে 

হবে 1) 

৩। ৫২২ ঘন সেপ্টি. হাইড্রেজেনকে ১৯" সেন্টিগ্রেড হইতে ১০৭ সেপ্টিঃগ্রড পধস্ত উত্তপ্ত 
কবিষ! দেখা গেল উহাব আয়তন তিনগুণ হইয়াচ্ছে । পূর্বের চাপ ৭৬২ সিলিমিটার হইলে নুতন চাপ 

কত হইবে? 

| ১৭ সেপ্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং ৭৭০ মিলিদিটার চাপে পৃথকভাবে ১০০ ঘন সেপ্টি, 

হাউড্রোজেন এবং ৫* ঘন সেন্টি, হাইড্রোজেন এবং ৫” ঘন সেন্টি. অক্িজেন একটি ২৫, খন সেপ্টি, 

আয়তনের শম্য (৮৪০৪০) পারের ভিভর মিশ্রিত করা হইজ। ১*” সেপ্টিগ্রেড উষ্ণতায় এই 

খিশ্রপদার্থের চাপ কত হইবে ? 

৫ গ্্যামের চাপ, আয়তন এ উঞ্ণত।ব পরম্পর সন্বন্দ কে? ৭৮০ মিলিমিটার চাপের ১০ 

লিটাব গাসকে ১৭ হচ্ছে ২০" সেপ্টিগ্রেড পযন্ত উত্তপ্ত করিয়া ৭৪* দিলিমিটার চাপে রাখিলে 

উহার আয়তন কত ইতবে ? 



আসন্ন আলধ্যান্ 

আণাবিক্ত ও পান্রমাণান্িক গুরুত্ব 
৮-১। পদার্থেল্প হযন্নত্তব 006081£5) 2 একটি বীকার যদি 

একবার জল দিয়া ভত্ি কর এবং আবার জলের পরিবর্তে পারদে ভি কর, 

ছুইবারে উহার ওজন বিভিন্ন হইবে । অথচ জল এবং পারদ উভয়েরই 
আয়তন এইক্ষেতে সমান-_বীকারের আয়তনের সমান । অতএব, বিভিন্ন 
পদার্থের একই আয়তনের ওজন বিভিন্ন । 

এক ঘন সেন্টিমিটার (1 ০.০.) আয়তন-বিশিষ্ট পদার্থের যাহা! ওজন 

তাহাকে তাহার ঘনত্ব (0)61081$) বলে । যেমন পারদের ঘনত্ব ১৩৬ গ্রাষ, 

এক ঘন সেন্টিমিটার পারদের ওজন ১৩৬ গ্রাম । সুতরাং 

ঘনত্ব ১ ঘন সেন্টিমিটার আয়তন-বিশিষ্ট পদীর্থের ওজন । 

একটি বস্তর আয়তন ঘদ্দি ৬ ঘন সেন্টিমিটার হয় এবং ওজন ষদি ৬ গ্রাম 

হয়, তাহা হইলে উহ 
৪ ২ গ্রাম _বস্তর ওজন, 

বস্তর আয়তন 

বস্তর ওজজুনকে ঘদি ১ আয়তন দ্বারা ভাগ কর! যায়, তবেই ঘনত্ব জানা 
যায়। সচরাচর ওজনটি গ্রাম এবং আয়তনটি ঘন সেন্টিমিটারে প্রকাশ 

কর] হয়। 

উষ্ণত। ও চাপের পরিবতনের সঙ্গে আয়তনের পরিবর্তন হয়, কিন্তু ওজন 

ঠিকই থাকে । সুতরাং পদার্থটির উষ্ণতা ব1 চাপ যদি বদল হয়, তবে 

ঘনত্বেরও পরিবর্তন হইবে। এই দুই কারণে কঠিন ও তরল পদার্থের 
আয়তনের পরিবর্তন খুবই সামান্য হয় এবং সেই জন্য উহাদের ঘনত্বও খুব 

'সামান্তাই বদলায় । 

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন চাপে এবং বিভিন্ন উষ্ণতাম্ নিদিষ্ট ওজনের কোন গ্যাসীয় 

পদ্দার্থের আয়তন বিভিন্ন হইবেই । অতএব গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব পদ্দার্ঘটির 

উষ্ণতা ও চাপের উপরও নিভর করিবে । গ্যাসের ঘনত্ব বলিতে হইলে উহাক্ 

চাপ ও উষ্ণতাঁর উল্লেখ প্রয়োজন । 



আণবিক ও পার্সয়াধবিক গরুত ৭৯ 

০ সেট্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং ৭৬ সেন্টিমিটার চাপে এক ঘন লেন্টিমিটার 

আয়তন-বিশিষ্ট গ্যাসীয় পদীর্থের ওজনকে উহার প্রমাণ ঘনত্ব 00205] 

0675165) বলা হয়। যদি বিশেষ ভাবে উল্লিখিত না হয় তবে গ্যাসের 
"ঘনত্ব বলিলে “প্রমাণ ঘনত্ব”্ই বুঝিতে হইবে। গ্রমীণ চাঁপে ও উঞ্ণভায় এক 

ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেনের ওজন» ***০৯ গ্রাম । 

হাইড্রোজেনের ঘনত্ব-**০*০৯ গ্রাম, 

অথব। এক লিটাঁর হাঁইড্রোজেনের ওজন- **০০৯ ” ১০০০--০৮ গ্রাম। 

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব-'*০১৯৮ গ্রাম । ইহার অর্থ, এক ঘন 
সোর্টমিটার কার্বন ডাই-অক্মাইভের ওজন-- ০০১৯৮ গ্রাম । 

যেহেতু হাইড্রোজেনের ঘনত্ব -'*০০০৯ গ্রাম, আমর] বলিতে পারি ষে 

কার্বন ডাই-অল্সাইভ হাইড্রোজেন অপেক্ষা,+*১৯৮ ২২ গুণ ভারী । 

গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব অত্যন্ত কম হয়, এবং হাইড্রোজেন সমস্ত পদার্থের 

চেয়ে লঘৃভার ৷ গ্যাসীয় পদ্দার্থের ঘনত্ব সাধারণতঃ গ্রাম হিসাবে না মাপিয়া 
হাইড্রোজেমের ঘনত্বের সহিত তুলনা করা হয়। যেমন, কার্বন ডাই- 
অক্মাইডের ঘনত্ব '*০১৯৮ গ্রাম না বলিয়া কেবল মাত্র ২২ বলা হয় । অর্থাৎ 

ইহা] হাইড্রোজেন হইতে ২২ গুপ ভারী। 

সেই রকম “জলীয় বাম্পের ঘনত্ব ৯” বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা! 
হাইড্রোজেন অপেক্ষ। ৯ গুপ ভারী । বসত: উহার ঘনত্ব -৯১৯ ০০০৪ গ্রীম। 

এই ভাবে, হাইড্রোজেনের সহিত তুলনায় যে ঘনব্ব প্রকাশ কর] হয়, তাহ! 

একটি গুণক সংখ্যা মাত্র, উহাতে কোন একক নাই । যেমন বাম্পের ঘনত্ব," 
৯। ইহা ৪গ্রাম বা ৯ আউন্স নয়, ৯ কেবলমাত্র “কটি সংখ্যা, যদ্থাা 

হাইড্রোজেনের ঘনত্বকে গুণ করিলে পদার্থটির ঘনত্ব পাওয়া! ধাইবে। 

রাসায়নিক আলোচনা বা অঙ্কে এই রকম সংখ্যা ভ্বারাই গ্যাশীয় পদার্থের ঘনত্ব 
প্রকাশ করা হয়। 

৮২। পাল্পসমাণনিক্ক গুল্ুত্্র 4602010 21816 ) 2 

মৌলিক পদার্থ মাত্রই উহার পরমাণুর সমস্টি, এবং যে কোন একটি মৌলিক 

পদার্থের সমন্ত পরমাণুর ধর্ম এবং ওজনও এক। কিন্তু এই পরমাণুসমৃ 

অতিশয় ক্ষুদ্র এবং উহাদের ওজনও অত্যন্ত কম। হাইড়োজেনের একটি, 



নিজ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

পরমাণুর ওজন -১৬৬১৫১০-২৪ গ্রাম । লৌহের একটি পরমাণুর ওজন 

-৯'৩১৫১০-২৩ গ্রাম এবং অত্যন্ত ভারী ইউরেনিয়াম পরমাধুর ওজন 
»০৩৮৫ %১০-২২ গ্রাম। ইহা ওজন করা তো দূরের কথা, এত ক্ষুদ্র ওজন 

কল্পনা করাই শক্ত। অবশ্থ প্রশ্ন উঠিতে পাঁরে-_-তাহা হইলে এই সকল অদৃশ্ঠ 
এবং এত ক্ষুত্র পরমাণুর ওজন কিভাবে জানা গিয়াছে । উহাদের ওজন 

সোজাস্থজি তলাদণ্ডে মাঁপিয়! বাহির করা যায় না, অন্থান্ত উপায় ও পরীক্ষার 

হ্বারা উহাদের ওজন স্থির করা হইয়াছে । 
এত ছোট দশমিক ভগ্রাংশে প্রতিটি পরমাণুর ওজন প্রকাঁশ কর! যেমন 

মুস্কিল তেমনি গণনাতেও এত ছোট সংখ্যার ব্যবহার খুবই অস্্রবিধাজনক | 

এই কারণে রসায়নবিদ্গণ পরমাণুর ওজন প্রকাশের একটি নৃতন পদ্ধতি প্রচলন 
করিয়াছেন । 

ওজন প্রকাশের যে কোন পদ্ধতিতে একটি একক প্রয়োজন | এই নৃতন 

পদ্ধতিতেও একটি একক আছে যাহার পরিমাপে একটি অক্সিজেনের পরমাণুর 

ওজন ১৬ একক হইবে 1 যদ্দি একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন 7? গ্রাম হয়, 

তবে এই এককটি হইবে ১ ৬ গ্রাম 1, অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে অক্সিজেন পরমাঁণুকে 

১৬ ধরা হইয়াছে । 

এই এককের পরিমাঁপে হাইড্রোজেন পরমীণু-১ ০০৮, ক্লোরিন ₹-৩৫ ৫, 

মাইটোজেন- ১৪, ক্রোমিন-৮০, ইত্যাদি । এই সংখ্যাগুলিকে পারমাণবিক 

ওজন বল! যায় না, ইহাদের নাম “পারমাণবিক গুকুত্ব” (902010 ০.) । 

বস্ততঃ অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন ১৬ গ্রাম বা আউন্স নয়। অথবা 

হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১০০৮ ছটাক নয়। এই সংখ্যাগুলি হইতে আমরা 
পরমাণুদের পরস্পরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ( লঘু বা ভার ) জানিতে পারি। 

ক্লোরিনের পারমাণবিক গুরুত্ব _৩৫'৫। অথাৎ যে হিসাবের অন্তপাঁতে 

অক্সিজেন পরমাণুর ভার ১৬. সেই অন্তরপাতেই ক্লোরিনের পরমঁণুর ভার ৩৫ ৫ | 

এই হিসাবেই সমস্ত মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে । 

এই 755 গুরুত্ব একটি সংখ্যা মাত্র। ইহার একক অক্সিজেন, 

পরমাণুর ওজনের ঘুঁড অংশ ! নাইট্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৪। অত- 
এব নাইট্রোজেন চিনি এককের ১৪ গুণ ভারী । 
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পমস্ত পরমাণুর বেলাতেই এইকপ হিনাব প্রযোজ্য | 
আবার দেখা যায়, এই অন্কপাঁতে হাইড্রোজেনের পারমাঁপবিক গুরুত্ব 

-১০০৮। ইহ! মোটামুটি অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্বের পভ অংশ | 

উএব আমাদের এই পদ্ধতির একক হাইড়রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্বের 

প্রায় সমান । 

অতএব, সুপ হিসাবে পাবমাণবিক গুরুত বলিতে একটি পরমাণু একটি 

হাউড়রোছেন পরমাণু হইতে কতগুণ ভাখী তাহা বুঝাঁয়। ব্রেমিনের পরমাণু 

হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা মোটামুটি ৮” পণ ভাঁবী। স্থরাং ত্রোমিনের 

পারমাণবিক গুরুত্ব ৮০ | 

৮-৩। আনান ওগল্রভ্ত 0 ০16০]7 ০1517) 2 একই 

প্রকারের পরমাণু সহযোগে মৌলের অণু গঠিত এবং (ষৌগপদাঁখের অণুগঠনে 
বিভিন্ন পবমাণুব সমন্বয় হয়। কৃয়েকটি মৌলিক পদার্থ ছাঁডা, বিশ্বের সমস্চ 
পদার্থের অুতেই একা ধিক পরমাণু বতমান। সমস্ত রকমের অণুই এত ছোট যে 

চোখে দেখা যায় না এবং তাহাদেব ওজনও এত কম যে প্রীয় পরমাণুর 

পর্যায়ে পড়ে । বল। বাহুল্য, ষে কোন একটি পদার্থের সমস্ত অণুই সমধর্মী এবং 

একই গজনের। 

»চিনির একটি অণুর ওজন মীত্র-€ ৮৮৮১০ ৯২ গ্রাম। 
লবণের একটি অণুর ওজন মাত্র-৯ ৭১৮১০ ১ গ্রাম। 
হাইড্রোজেন অণুব ওজন -৩ ৩৯৮১০ ২৪ গ্রাম ইত্যাদি । 

পরমাণুর মত দশমিক ওগ্নাংশে অণুন ওজন 'প্রকীখ ও অস্থবিধাজনক | সেই 

জন্য অণুর ভর প্রকাশে রসায়নবিদগণ পারমাণবিক গুরুত্বের মত এই ক্ষেত্রে 

“আণবিক গুরুত। (৮০1০]191 ৮/০$6181) প্রচলন কপিয়াছেন। পারমাণবিক 

গুরুত্ব নির্ধারণে আমর যে একক ব্যবহার করিয়াছি তাহাই এখানে প্রযোজ;। 

স্থল হিসাবে একটি অণু হাইড্রোজেন পরমাথু অপেক্ষা যতগুণ ভারী তাহাকে 

উহার আণবিক গুরুত্ব বল! হয়। আমর! মোটামুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর 

ওজনকে 'একফ'” ধরিয়া পারমাণবিক গুরুত্ব প্রকাশ করিয়াছি । এখানেও 

সেই পদ্ধতি প্রচলিত । একটি চিনির অণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা 

৩৪২ গুণ ভারী; অর্থাৎ, চিনির আণবিক গুরুত্ব _ ৩৪২ । 

১ম--৬ 
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জলের আপবিক গুরুত্ব-১৮। ইহার অর্থ, জলের একটি অণু একটি 

হাইড়োজেন পরমাণু অপেক্ষা ১৮ গুণ ভারী । বস্ততঃ, জলের একটি অগুর ওজন 
১৮ গ্রাম বা ছটাঁক নয় ; ইহা! একটি সংখ্য। মীজ্জ ষদ্ারা হাইড়োজেনের প্রকৃত 

ওজনের গুণ করিলে জলের অণুর প্ররূত ওজন জানা যাইবে । 

হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১৬৬৯৮ ১-২৯ গ্রাম 

জলের অণুর ওজন _ ১ ৬৬১ ১০-২ ১১৮-২৯৮৮১৫১০-২৯ গ্রাম 

পদার্থের একটি অথুর ওজন 
অতএব, আণবিক ৯১ 

সুগম হিসাবে অবগ্ঠ অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৬ ধরিয়া, সেই 

অন্গপাতে আণৰিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়। 

পদার্থের অণু একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত । এই সমস্ত পরমাণুর গুরু 

যোগ করিলে সেই অণুর গুরুত্ব পাওয়া যায় । যেমন, চিনির অণুর সঙ্কেত 

01217759011. অর্থাৎ ১২টি কার্বন, ২২টি হাইড্রোজেন এবং ১১টি অক্সিজেন 

পরমাণু দ্বারা চিনির অগুটি গঠিত । এই পরমাণু সকলের গুরুতু, হইবে__ 
৯২টি কার্বন খরমাপু ১২১৯১২০০১৪৪ [*, কার্বনের পারমাণবিক গুরুত--১২ | 

২হটি' হাইড্রোজেন পরমাপু »৮২২৮১ - ২২ [৮ হাইড্রোজেনেব পারমাণবিক গুরুত্ব-ু১] 

১১টি কঙ্সিজেন পরমাণু ₹১১ ৯ ১৬--১৭৬ [. অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৬ ] 
- মোট -৮ ৩৪২ 

চিনির আণবিক গুরুত্ব হইবে-৩৪২। অর্থাৎ সক্গেতের সমস্ত পরমাণুর 

গুরুত্বের যৌগ-ফলই আণবিক গ্ররুত্ব। 

৮-৪। গ্রাঞম-তমঞ্চু (ভ্রো্হয701501516) £ পুবেই বলা হইয়াছে 

পদার্থের আণবিক গুরুত্ব একটি সংখ্য। মাত্র, উহার কোন একক নাই । যেমন 

সালফিউরিক আযাসিডের আণবিক গুরুত্ব ৯৮। সালফিউরিক আযাসিডের অণুর 
ওজন ৯৮ গ্রাম বা ছটাক নয় । 

দার্থের আণবিক গুরুত্ব-সংখ্যক গ্রাম ওজনের পরিমাঁণকে সেই পদাখের 

গ্রাঅ-কসগু (052900-70,0160০816 _বলে। যেমন ৯৮ গ্রাম সালফিউরিক 

আদি উহার এক শ্রাম-অণু। ৯৮ উহার আণবিক গুরুত্ব এবং এ সংখ্যক, 

গ্রাম ওজনের বস্তর পরিমাণ উহার এক গ্রাম-অণু.। 
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প্রত্যেক পদার্থের গ্রাম-অণু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন যাঁহা সেই পদার্থের 
আণবিক গুরুত্ব যত তত গ্রাম। জলের আণবিক গুরুত্ব ১৮, অতএব এক 

গ্রাম-অণু জল- ১৮ গ্রাম । লবণের আণবিক গুরুত্ব ৫৮৫ | অতএব এক 

গ্রাম-অণু লবণ- ৫৮ ৫ গ্রাম ইত্যাদি । 

স্থতরটু যদি ১০ গ্রাম-অণু জল বল! হয় তবে ১৮* গ্রাম জল বুঝাঁইবে। 
অথবা ৫ ৭ গ্রাম-অণু চিনি যদি চাঁওয়া যায়, তাহা হইলে ৫৭ * ৩৪২ গ্রাম 

চিনি দিতে হইবে, কারণ প্রতি গ্রাম-অণু চিনি ৩৪২ গ্রাম । 

মনে রাখিতে হইবে, গ্রাম-অণু একটি ওজনের পরিমাণ 3 স্থতরাঁং, উহার 
ওজনের “একক গ্রাম থাকিবে, উহা একটি সংখ্যা হইতে পারে না। বিভিন্ন 

পদার্থের আণবিক গুরুত্ব বিভিন্ন, স্ৃতরাঁৎ উহাদের গ্রাম-অণুর পরিমাণও 
বিভিন্ন। 

এইভাবে পারমাণবিক গুরুত্বের সমপরিমাণ গ্রাম ওজন কোন মৌলিক 

পদ্দার্থকে “গ্রাম-পরমাণু” বলা যায়। যেমন ১৬ গ্রাম অক্সিজেনকে “এক 

“গ্রাম-পরমাণু” অক্সিজেন বল] যাইতে পারে । 

সন্বঙ্মন ধ্যান 

গা্যাসাস্ মতন সুত্র 2 আযাভোগাড়ে। প্রকল 

৯-১। গাযাস্লায তন্ন স্ুজ (18৬ 01 08560519 /01017165 ) £ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্যাঁভেপ্তিজ্ (09৮6700191১) 

জল এবং তাহার ছুইটি উপাদান-_হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সম্পর্কে বহু 

রকম পরীক্ষা করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে কোন নিদিষ্ট আয়তনের 

হাইড্রোজেনকে জলে পরিণত করিলে উহার সহিত উহার অর্ধেক আয়তন 

অক্সিজেন যুক্ত হয়। ২০০ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন ১০০ ঘন সোর্টিমিটার 

জক্সিজেনের সহিত সংযোগের ফলে জল উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও 

অক্সিজেন আয়তনের ঘে অনুপাতে মিলিত হইয়া জল হৃষ্টি :করে তাহা একটি 

সরল অনুপাত, ২: ১। 
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ইছার পরে গ্রে-লুসাক (385-[,8558০ ) এবং হাঁমবোন্ট অন্যান্ত গ্যাসের 
রাসায়নিক বিক্রিয়া পরীক্ষা করেন । , তাহার] গ্রমাণ করেন যে কেবল 

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নয়, অন্যান্য গ্যাসমমূহের আয়তনগুলিও রাসায়নিক 
স্ংষোগকালে সরল অন্তপাঁতে থাকে । এই সকল পরীক্ষা! হইতে গ্বে-ুসাক 

একটি সুত্র আবিষ্কার করেন-_ 

“গ্যাসীয় পদার্থের বিক্রিয়াকাঁলে উহাদের আয়তনগুলি সরল অন্গপাতে 

থাকে, এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও যদি গ্যাসীয় পদার্থ ই উৎপন্ন হয়, 

তাহার আয়তনও বিক্রিয়ক গ্যাসের আয়তনের সহিত সরল অন্ুপাঁতে 

থাকিবে ।” ইহাকে গ্যাসায়তন সুত্র (8৪৮ 01 0258009 ৬ 010072625) 

বলে। অবশ্য পরীক্ষাকালে সমস্ত গ্যাসের আয়তন একই চাপ ও উষ্ণতায় 

মাপিতে হইবে । নিয্নলিখিত বিভিন্ন পরীক্ষালন্ধ ফল হইতেই এই স্থত্রের 

সত্যতা প্রমাণিত হইবে । 
(১) এক দনায়তন হাইড্রোজেন ও এক ঘনায়তন ক্লোরিন মিলিয়! হাইড্রোক্রোরিক আসিড 

হয়। অতএব আয়তন হিসাবে হাইড্রোজেন : ক্লোরিন-১ : ১7 ইহা সরল অনুপাত । 

(২) এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন তিন ঘনায়তন হাইড্রোজেন সহযোগে দুই ঘনায়তন জ্যামোনিয়া 

গাঁ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ, আয়তন অনুসারে নাইট্রোজেন : হাইড্রোজেন: আমোনিয়া 

₹১ : ৩: ২, সরল অনুপাত । উৎপন্ন আমোনিযা গ্যাসের আয়তন হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের 

আয়তনের সঙ্গে সরল অন্রপাতে আছে । 

(৩) এক ঘনায়তন নাইট্রোজেন এক ঘনায়তন অস্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া দুই ঘনামুভন 

নাইটি ক অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি করে । হুতরাং আয়তন অনুপাতে নাইন্রোজেন : অফ্কিজেন : নাইটি,ক 

অক্লাইডস ১: ১: ২, সরল অনুপাত । 

(৪) ডুষ্ট ঘনামভন কার্বন ডাউ-অফাইড বিয়োজনের ফলে এক ঘনায়তন অক্সিজেন এবং ছুই 

ঘনায়তন ক।বন-মনোল্লাইডে পরিবতিত হয় । সুতরাং আয়তন হিসাবে, 

কারন ডাই-অক্যাইড : অক্সিজেন : কাঁবন-মনো সাইড 
ন্ তু ১ হু ্ 

ইহাঁও সরল অনুপাত । 

এই রকম আরও অসংখ্য উদাহরণের উলেখ করা যাইতে পারে । এই 

সমস্ত হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন যে বিক্রিয়ক 

গ্াঁপসমূহের আয়তনের সমান হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই ; এই সকল 

আয়তন সরল অন্্পাতে থাকিবে মাত্র । আয়তন নির্ধারণকালে অবশ্ঠ 

বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন গ্যাঁসসমূহের উষ্ণতা! ও চাপ নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে । 



গ্যাসায়তন শ্যত্র : আতোগাড়া প্রকল্প ৮৫ 

৯২. বাজেীস্ামেল (86:561155) লিনজান্ত £ ১৮০৮ 

খীষ্টাবে গে-লুসাকের গ্যাসাঁয়তন সুত্র আবিষ্কৃত হয়। প্রায় সেই সময়েই 
(১৮*৩-১৮০৮) ডালটনের পবমাণুবাদের প্রচীর হয়। ডালটনের পবমাণুতত্বের 
মূল কথ এই যে যৌগিক পদার্থ মাত্রই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের নির্দিইসংখ্যক 
অবিভাজ্য পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রায়ই পরমাণুর সংখ্যাগুলি 

সরলাহ্ছপাতে থাকে । ডালটন অবশ্য পরমাণুবাঁদ প্রচারের সময় পদার্থের 

কোন অণুর কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি মনে কবিতেন, মৌলিক 
পদ্দার্থ, যেমন হাইড্রোজেন বা লৌহ, উহাঁদদেব অবিভাঁজা পরমাণুর সমষ্টি, 
তেমনই যৌগিক পদাথ, জল বা হাইড্রোঞ্জোরিক আযাসিডও জল এবং 
আমিডের পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। পদার্থের অণুব পৃথক অস্তিত্ব তখনও স্বীরূত 
হয় নাই। 

পরমাণুবাদের সাহাষ্যে তখন যে-সকল বিজ্ঞানী গ্যাসায়তন স্বন্ত্রটিকে 
ব্ঝিবার এবং ব্যাখ্যা কবিবাব চেষ্টায ছিলেন, বার্জেলীয়াস তন্মধ্যে অন্যতম । 
তিনি বলেন, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন সংযোগে হাইড্রোক্লোরিক আসি হয়। 
পবীক্ষাতে প্রমাণিত হইয়াছে, 

এক ঘনায়তন হাইড্রোজেন এক ঘনাযতন ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হয়। 
, আবার, একটি হাইড্রোজেন পখখাণুৰ্ সহিত একটি রৌরিন পবমাঁণু যুক্ত 
হইয়া হাইড়াব্লোরিক আাসড হয় । 

তাহা হইলে বুঝা যায যে এক খনাঁষতন হাইডোঁজেনে যত পরমাণু আছে, 
এক ঘনাষতন ফ্লোরিনেও ঠিক তত পবমাঁণু থাকিবে । অতএব বার্জেলীয়াস 
সিদ্ধান্ত করিলেন £ “নির্দিষ্ট উষ্ণভাষ এবং চাঁপে, সম-আয়৬ন যে কোন গ্যাসে 
একই সংখ্যক পরমাণু থাকে । 

ক্ুতবাৎ € ঘন সেন্টিমিটার ঠ।ইড়োৌজেন ব! কার্বন ঢাই-অক্মাত ৪ 
বা নাইট্রোজেন প্রভৃহি যে কোন গ্যাসে পরমাণুর সংখ্যা সমাঁন। 
অবশ্য প্রত্যেক খ্যাসেব € ঘন সেন্টমিটার একই উষ্ণতাঁষ ও চাঁপে লইতে 
হহবে। 

গ-লুনাক নিজেই পরে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিত! করেন এবং উহার ভ্রুটি বাহির করিয়! দেন। 

পরীক্ষার জান গিয়াছে, এক ঘনায়তন হাইড্রোজেন এবং এক ঘনায়তন ক্লোরিন স*যোগে ছুই 
ঘবনার়তন হাইড্রোক্লোরিক আসিভ হয়, অর্থাং 
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২ ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক ত্যাদিড--১ ঘনায়তন হাইড্রোজেন+-১ ঘনাঁরতন ক্লোরিন । 

অথবা, ২ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোক্কোরিক আআসিড-”১ খন সেপ্টি. হাইড্্রোজেন+১ ঘন 
সেন্টি, ফ্লোরিন। 

বার্জেলীয়াস-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি মনে কর! ধায় গ্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ষে কোন গ্যাসের 

পরমাণু সংখা এ, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে £- 
২ পরম হাইড্রোক্লোরিক আযসিভ _ * পরমাণু হাইড্রোজেন +2 পরমাণু ক্লোরিন । 

অথবা, ১ পরমাণু হাইড্রোক্লোরিক আসিড » $ পরমাণু হাইড্রোজেন+ ই পরমাণু ক্লোরিন । 

ডালটনের পরমাণুবাদ অন্কসারে একটি হাইিড্রোক্লোরিক আযাদিভ পরমাণুর 

অস্তিজ স্বীকার করিতেই হইবে । দেখা যাইতেছে একটি হাইড়োক্রোরিক 

আঁসিড পরমাণু গঠনে অধ-পরমীণু হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন প্রয়োজন । 

পরমাণুবাদ অনুযায়ী পরমাণু অবিভাজ্য, স্ৃতরাঁং ই পরমাণু হাইড্রোজেন সম্ভব 

নয়। ইহ ম্বীকাঁর করিলে যে পরমাণুতব্বের উপর নির্ভর করিয়া বার্জেলীয়াসের 

সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে সেই পরমাথুবাদকেই অস্বীকার করিতে হয়। অতএব 
বাজেলীয়াস-সিদ্ধান্ত নিভূল নহে। 

৯-৩। আম্যাক্তোগাড্ড্রো প্রশ্কজল (4৮০85৪01:0'9 151)00176515) 2 

বার্জেলীয়াস-সিদ্ধান্ত গ্যাসায়তন স্থত্রে প্রয়োগ করিতে গিয়া যে সমস্ত 

অস্থবিধার সম্ম্ধীন হইতে হইয়াছিল, সেগুলি দূর করিতে সমর্থ হইলেন 

ইতালীয় পদার্থবিদ আযাভোগাঁড়ো। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে আভোগাঁড়ো প্রথমে 

পদার্থের অপুর কল্পনা করেন। তিনি বলেন, পদীর্থের ভিতর ছুই রকম ফু 

কণিক] বর্তমান £ 

€১) অগুত প্রত্যেক পদার্থ ই--যৌগিক বা মৌলিক -_ ক্ষুত্র-ক্ুত্র সমধ্ম' 

কণীর সমষ্টি | এই কণাগুলির স্বাধীন সত্তা আছে এবং ইহাতে পদার্থের সমস্ত 

ধর্ম বর্তমান | ইহারা যুক্ত এবং শ্বচ্ছন্দ-বিহারী এবং এই সকল সমধমী কণাগুলির 

পরস্পরের মধ্যে কোন যোগ নাই । ক্ষু্রু কণাগুলিকে অণু (0.01600163) 

বলা হয়। 

€২) পরমাণু ঃ রাসায়নিক বিক্রিয়াতে মৌলিক পদার্থে ষে ক্ষুদ্রতম 

অবিভাজ্য কণা অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহাকে পরমাণু (৪৫0295). 

বলা হয়। এই পরমাঞুসমষ্টি হইতেই মৌলিক পদার্থ গঠিত। কিন্তু 

পরমাণুগুলির স্বাধীন সত্তা নাও থাকিতে পারে । ছুই বা ততোধিক পরমাণু 

একত্র থাকিয়। একটি স্বাধীন-সত্বা-সম্পন্ন অনুর স্ঠি করিতে পারে। 



গ্যাসা়তন হৃত £ আভোগাড়ে প্রকল্প ৮) 

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ডালটন ও তাঁহার সমসামগঘ্িকগণ মনে 
করিতেন যে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাস যখন পৃথক পৃথক থাঁকে তখন 

উহাদের ভিতর উহাদের নিজ নিজ পরমাঁধু সকল ইতত্ততঃ ঘুরিস্া৷ বেড়ায় এবং 
এই ছুইটি গ্যাসের যখন মিলন হয়, তখন একটি হাইডৌজেন পরমাণু ও একটি 

ক্লোরিন পরমাণু একত্র হইয়! ভাইডোক্লোরিক আযপসিডের একটি যুগ পরমাণুর 

স্থষ্টি করে । আযভোগাডো বলিলেন, উহ। ঠিক নয় | হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন 

গ্যামে পরমাথুগুলি একক থাকে না। এই ছুইটি গ্যাসেই দুইটি পরমাণু, একত্র 

জুড়িয়া থাঁকে, এবং এই ঘুক্ত পরমাণুদ্বয়কে উহাদের অণু বলিতে হইবে । যখন 

উহাদের খধো রাঁসীয়নিক বিক্রিয়া হয়, তখন একটি করিয়া পরমাণু অণু হইতে 

বাতির হইয়া একত্র হয় এবং হাইড্রোবেণেরিক আসিডের অণুর কষ্টি করে। 

2170) 
হাইড্রোজেন ক্লোরিন হাইড্রোক্রোরিক 

অণু. অপু... আযসিড খণু 

সঙ্কেত সাহায্যে লেখা যায় 2 13721 012 -177071+7701-27309, 

অতএব, আযাভোগাঁড়োর মতে সমস্ত মৌলিক পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি বটে, 

তবে সব ক্ষেত্রে পরম ণুগুলি একক থাকে না। পরমাণুগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 

সবসময় সম্ভব নাও হইতে পারে। অনেক সময়ে একাধিক পরমাণু একভ্র 
হইয়া! ভোট ছোঁট পরমাণুপুপ্ধ স্ষ্টি করে। উহাঁদিগকে অণু বলে। অথু 
সর্বদাই একক থাকিতে পারে । 

এইভাবে অণু অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আঁভোঁগাড়ো বার্জেলীয়াস-সিদ্ধাস্ত 

পরিবতিত করিয়া বলিলেন £ 

“নিদি্ট উষ্ণত।য় এবং চাপে সম-আয়তন-বিশিষ্ট যে কোন গ্যাসে অণুর 

সংখা একই হইবে |” অথাৎ সম-অবস্থায় ১ ঘন সেন্টিমিটার বাপ্প, 

আযোনিয়া, হহিড্রোজেন বা নাইক্োজেন প্রভৃতি যে কোন গ্যাসীয় পদার্থে 

অধুর সংখ্যা একই হইবে ( পরমীণুর সংখা! নয় )। 

ইহাঁকেই “আ্যাভোগ্াড়ে প্রকল্প” বলে। ইহার সত্যতা বহু রকমে 

পরীক্ষিত ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাকে সুত্র না বলিয়া গ্রকল্প বল! 

হয় কারণ প্রত্যক্ষভাবে কোন নিদিষ্ট আয়তনে গ্যাদের অণুর সংখ্যা গণনা 



৮% মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ছানা! ইহা প্রয়াণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া 

পরোক্ষ অন্তান্ত পরীক্ষা দারা ইহার সত্যতা ও বাস্তবত। নির্ধারিত হইয়াছে । 

বার্জেলীয়াস-সিদ্ধাত্ত যেখানে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই, সেখানে 

আভোগাড়রো প্রকল্গের সাহায্যে তাহার সহজ সমাধান হইয়াছে । যেমন ৫ 

২ ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক আযাঁসিভ-১ ঘনায়তন হাইড্রোজেন 
+১ ঘনায়তন ক্লোরিন । 

অথবা, ২ ঘন সেটি হাইড্রোক্লোরিক আযসিড- ১ ঘন সেটি. হাইড্রোজেন 
+১ ঘন সে্টি ক্লোরিন । 

আযাভোগাড়োর প্রকল্প অনুসারে যদি প্রতি ঘন সেট্টিমিটার যে-কোন গ্যাসে 
অণু থাকে, তাহা হইলে, ২.% হাইড্রোক্লোরিক আিভ অণু. হাইড্রোজেন 

অনণু+৭ ক্লোরিন অণু অথবা।, ১ হাইডোক্লোরিক আসিড অণুস্মই হাইড্রোজেন 

অপু ক্লোরিন অণু। 

পরমাণু অবিভাজ্য, কিন্তু অণু অবিভাজা নয়। স্থতরাং ২ অগুর অস্তিত্ব 
সম্ভব। যদি হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন অণুতে যুগ্ম-সংখ্যক পরমাণু থাকে ভাহা 

হইলে তাহাদের ২ অধু হওয়1 যুক্তি-বিরুদ্ধ নয়। এইটিই আযাভোঁগাড়ো 
প্রকল্পের বিশেষত্ব । এইভাবে আযাভোগাড়ে। প্রকল্প হইতে গ্যাসায়তন 

স্ত্রেরও সমর্থন পাওয়া ষায়। 

চিত্রের সাহায্যে প্রকল্পটি আরও সহজে বুঝা যাইতে পারে । নিমের 

চিত্রের প্রতিটি বর্গক্ষেত্রে যদি সম-আয়তন গ্যাস থাকে, আ্যাঁভোগাড়োর প্রকল্প 

অনুসারে উহাতে সমান-সংখ্যক অণুও থাকিবে । এক ঘনায়তন হাইড্রোজেন 

ও এক ঘনায়তন ক্লোরিন মিলিয়| ছুই ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক আসিভ হয়। 

মনে কর; 

(১) হাইড্রোজেন পরমাণু । 
(১ হাইড্রোজেন অু। 

০১ - ক্লোরিনের পরমাণু । 

৫৫ ক্লোরিনের অণু। 

_হাইড্রোক্লোরিক আসিডের অণু।. 



£ আআভোগাড়েো প্রকল্প ৮৯ 

সস 

১ ঘনাযতন হাইড্রোজেন 7১ ঘনাযতন ক্লোরিন. ২ ঘনায়তন হাইড্রোক্লোরিক আযসিভ 

সেই রকমেই নাইক্টোজেন ও হাইড্রোজেন হইতে আমোনিয়ার উৎপত্তি 

প্রকাশ স্ভব | 

0)-17-পবমাণু 000)-172-অণু ্ 
- আযামোনিয়রা অণু 

টি-1পত্রমাথু €€১-৭- অণু 

2 

_ অতএব আযাঁতোগাড়ো প্রকল্পের সাহাযো বিক্রিয়াগুলি কিভাবে গ্যাসায়তন 
স্ত্র অনুযায়ী সম্পাদিত হয় তাহা বুঝিতে পাঁরা খাঁয়। 

একটু চিন্তা করিলে নুঝা যাইবে ষে এই সকল গ্যাশীয় পদার্থের 

বিক্রিয়াতে বিক্রিয়কেব আয়তন এবং যে সমস্ত পদার্থ উৎ*ম হইল তাহাদের 

আয়তন সমান নাও হইতে পারে। কিন্ত সমস্ত গযাসীয় পদ্ার্থেই সম-আয়তনে 

অণুর সংখ্য। সমান হইবে, পরমাণুর সংখ্া। সমান নাঁও হইতে পারে ( অবস্থা 

চাঁপ ও উষ্ণনা অপরিবতিত থাঁকিতে হইবে )। 

৯৪ আস্যা্ডোগাডো প্রকঞ্ষ ও গ্যাসাস্ভন্ন স্ব £ 

এই প্রকল্পটি হইতে অতি সহজেই গ্যাসায়তন শৃত্রটি অনুমান কর] সম্ভব। মনে 

কর “ক এবং ৭? নামক দুইটি গ্যাসের যথাক্রমে %৪+ এবং 4১? সংখ্যক অণু 

মিলিত হইয়া একটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। $৪" এবং %”' অবশ্তই 
পূর্ণ সংখ্যা এবং এই সংখ্যাগুলি সাধারণত: ছোট । আযাভোগাড়োর' প্রকল্প 
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অনুযায়ী, ধদ্দি মনে করা যায় প্রতি ঘন সের্টমিটার গ্যাসে "হত" অণু বর্তমান, 

তাহা হইলে 
“ক'-এর "৪" অপু ধ+-এর '৮' অণুর সহিত যুক্ত হয়। অথবা, “ক1-এর 

বন সেন্টিমিটার, *৭-এর ৯ন সে্টিমিটারের সহিত যুক্ত হয়। অথবা, “ক"- 

এর '& ঘন সেন্টিমিটার “এর ০ ঘন সের্টিমিটারের সহিত যুক্ত হয়। 

অর্থা্, "ক এবং "শ£ আয়তনের ৪ £ ৮ অন্গপাতে যুক্ত হয়। 

৪ এবং ৮ ছে'ট ছোট পূর্ণ সংখ্যা, স্থতরাৎ & ৮ একটি সরল অন্তপাত। 

অতএব, "ক” এবং *খ” আয় হনের সরল অন্পাতে মিলিত হইয়া থাকে । ইহাই 

গ্যাসায়তন সুত্র । 

₹৮০। ক্ন্যাতজ্ডাগাভ্ডরো প্রশ্চলেসে্স প্রয়োগ £ আভোগাড়োর 

প্রকল্পটির গ্রয়োগ দ্বারা কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় অন্ুসিদ্ধান্তে উপনীত 

হওয়া গিয়াছে । সেইগুলি আমর] এখানে আলোচনা করিব । 

0১) হাইড্রোজেনের অণু ছি-পরমাণথুক £ ২ অণু হাইড্রোজেন এবং 
ই অনু ক্লোরিন সংযোগে একটি হাইড্রোক্লৌরিক আযাসিডের অণু গঠিত, ইহা 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, (পৃ ৮৮)। অধুমকল পরমাণুর সমষ্টি । হাইড্রোজেন 

অগুতে একাধিক পরমাণু না থাকিলে ই অধু সংযুক্ত হইতে পারে না, এবং 

যেহেতু পরমাণুগুলি অবিভাজ্য, সুতরাং হাইড্রোজেন অধুতে জোড়-সংখ্যক 

পরমাণু ( ২, ৪, ৬, ৮..*) থাকিতেই হইবে, নতুবা অণুকে ছুই ভাগ করা সম্ভব 

নয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, হাইড্রোজেন অথুতে ন্যুপক্ষে দুইটি পরমাণু 
থাঁকিবেই । এই একই কারণে ক্লোরিনের অণুতেও অন্ততঃ দুইটি পরমাণু 

থাকিবে। 

আসিড মাত্রেই হাইড়োজেন থাকে । আসিডের অণুর হাইডোজেনকে 

অন্যান্য ধাতুর পরমীণু দ্বার! প্রতিস্থাপন (61218061760) করা সম্ভব । যদি 

সোডয়াম ধার পরমাণু ছারা আ'ঁসিডের অনুর হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি 

প্রতিস্থাপিত হয়, তবে আসিডের অণুতে যত্গুলি হাইড্রোজেন পরমাণু 

থাকে, ততগুলি বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয় । যেমন, সালফিউরিক আঁসিডের 

অণুতে ছুইটি হাইড্রোজেন পরমাঁধু আছে, উহা! হইতে সোডিয়ামের সাহায্যে 
ছুইটি নৃতন পদার্থ ( লবণ ) পাওয়া যায়। মেই রকম ফসফরিক আ্যাসিডের 
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অধুতে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। উহা] হইতে তিনটি পদার্থ 

পাওয়া সম্ভব । 

[72904 ৯5170750057 82904, 

[75০04-----৯ 72504, ৪ 2175004) ৪5504. 

সেই রকম ভাঁবে হাইড্রৌক্লোরিক আযাঁসিডের হাইড্রৌজেনকে সোভিয়াম 

সবার! প্রতিস্থাপন করিলে কখনও একটির বেশী পদাথ পাওয়া যায় না। 

অতএব, হাইড্রোক্রোরিক আসিডের অণুতে একটি মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু 

আছে মনে করা অযৌক্তিক নয় । 

ই অণু হাইড্রোজেন হইতে একটি হাইড্রৌর্লোরিক আসিডভ অণু পাওয়া 

যায়। আবার একটি হাইড্রোক্লোরিক আাঁসিডের অণুতে একটি হাইড্রোজেন 

পরমাণু আছে । অতএব, হাইড্রোজেনের ই অণু ১টি পরমাণু, 

১ অণু-২টি পরমাণু । 

স্থতুরাঁং, হাইড্রোজেন অণু দ্বি পরমাঁণুক | 

পদার্থবিদ্গণ হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক তাপ (3০০০1501১28 72010, 

71:44) নির্ণয় করিয়া এবং ভর-বর্ণীলীর (1955 9606:0818112) পরীক্ষার 

সাহায্যে হাইড্রোজেন অধুর দ্বি-পরমাণুকত্ব নিশ্চিত ব্ূপে প্রমাঁণ করিয়াছেন । 

* হাইড্রোজেন্র মত অক্সিজেন অণুও দ্বি-পরমীণুক | কারণ, পরীক্ষাতে 

দেখা গিয়াছে 

এক ঘনায়তন অক্সিজেন এবং ২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন সমন্বয়ে ২ ঘনায়তন 

বাম্প উৎপন্ন হয়। যদি সমন্ত গ্যাসের এক ঘনায়তনে % অণু. বর্তমান থাঁকে, 
তাহা হইলে 

? অণু অক্সিজেন +27% অণু হাইড্রোজেন 2% অণু বাস্প 

অথবা ই অণু অক্সিজেন +১ অণু হাইড্রোজেন ১ অণু বাপ । 

অর্থাৎ বাস্পের একটি অপুতে ই অণু অক্সিজেন বততমান । সুতরাং অক্সিজেন 

অণুতে অস্ততঃ পক্ষে দুইটি পরমাণু থাঁকা প্রয়োজন । আপেক্ষিক তাপ বাহির 

করিয়! অক্সিজেন অণুর দ্বিপরমাণুকত্ব নিশ্চিত ব্ূপে প্রমাণ করা হইয়াছে । 
সাধারণ অবস্থায় গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থসমৃহ প্রায়ই দবি-পরমাণুক ; যেমন, 

হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, অক্সিজেন ইত্যাদি । 
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€২) পদার্থের আণবিক গুরুত্ব উহার গ্যাসীয়় অবস্থার ঘনহের 
দিগুণ। 

পদার্থের আণবিক গুরুত্ব বলিতে সেই পদার্থের একটি অণু হাইড্রোজেনের 

একটি পরমাধু অপেক্ষা কতগুণ ভারী তাহা বুঝায় (পৃঃ ৮১)। সচরাচর 

পদার্ঘটি যে অবঞ্থাতেই থাকুক--কঠিন, তরল বা! গ্যাসীয়-_উহার আণবিক 

গুরুতর একই হইবে । 

কোন গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব বলিতে একই চাপে ও উষ্ণতায় উহার সম- 
আয়তন হাইড্রোজেন হইতে কতগুণ ভারী তাহাই বুঝা যায়। স্থতরাং 

গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব « ঘন সেটিমিটার গ্যাসের ওজন _ 
/ ঘন সেন্টিমিটার হাঁইড্রোজেনের ওজন 

আযাতোগাড়ো প্রকল্প অন্থসারে ৫ ঘন সেন্টিযিটার কোন গ্যাস ও 
হাইড্রোজেনে সম-অবস্থায় একই সংখ্যক অণু থাকিবে এবং সেই সংখ্যাটি যদি 

% হয় তাহা হইলে গ্যাসীয় পদার্থের ঘনত্ব 

[- গ্যাসের % অগুর ওজন 
হাইড্রোজেনের ” অণুর ওজন 

_. গ্র্যামের একটি অনুর ওজন, 
হাইড্োজেনের একটি অণুর ওজন 

নযানের একট সাহা সী [" হাইড্রোজেন অপু দ্বি-পরমাণুক 

০২১৫ - _গ্যানের একটি অধুর ওজন . 
হাইড্রৌজেনের একটি পরমাণুর ওজন 

সই গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব । 

অর্থাৎ, 7 যদি পদাথের আণবিক গুরুত্ব হয়, তাহা হইলে 10৯ ই 
অথবা, 17৬ ২). 

যেমন, কোহল তরল পদার্থ); বাপ্পীয় অবস্থায় উহার ঘনত্ব-২৩। 

স্থতরা আপবিক গুরুত্ব-২ ২৩২৪৬ । 

(৩) নির্দিষ্ট উঞ্ণতা এবং চাপে এক গ্রাম-অণু পরিমাণ যে ফোন 
পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় আয়তন একই হুইবে। প্রমাণ উষ্ণতা ও 
চীপে সই আয্তনের পরিমাণ প্রায় ২২৪ লিটার । 
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পদার্থের আণবিক গুরুত্ব যত, তত গ্রাম ওজনের পদ্ার্থকে উহার গ্রাম-অণু 
বল! হয। যেমন কুলের আণবিক গুরুত্ব ১৮; অতএব এক গ্রাম-অণু জল 

বলিলে ১৮ গ্রাম জল নুঝাইবে। 

(ক) পারমাণবিক গ্রকত্বের পরিমাপে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুব 
গুকত্বকে মোটামুটি “এক' ধর হইয়াছে । হাইড্রোজেন অণুটি ছি-পরমীণুক, 

অর্থাৎ উহাতে ঢুইটি পবমাধু বঙমান। শ্তরাং 

হাঁইড্রোডেনেব আঁণবিক গ্ররুত্ব-২। 

যদি একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্ররুত ওজন % গ্রাম হয়, তবে একটি 
হ্বাইড্রোজেন অণুর ওজন--২ম গ্রাম । 

অতএব, ১ গ্রাম-অধু হাঈড্রোজেন অণুব সংখা] হইবে -. ২ হী রি 

(খ) আমোনিষা গ্যাসেব ঘনত্ব দেখা গিষাঁছে- ৮ ৫। 

অতএব, আমোনিযাব আণবিক গুরুত্ব- ২১৯৮ ৫-১৭। 
অর্থাৎ, আমোনিযাৰ একটি অণু একটি হাইড়োঁজেন পরমাণু অপেক্ষা 

১৭ গুণ ভারী । 

অতএব, আমোনিযার একটি অণুর প্রকৃত ওজন ১৭% গ্রাম । 

এক গ্রাম অধু আমোনিযাতে অণুব সংখ্যা হইবে রে রি রী | 

(গ) কার্বন ডাহ-অক্সাইডের ঘনভ- ২২। 

কান ডাই-অক্মাইঙের আণবিক গুরুন্ন-২ ৫২২ ৪৪ । 

অর্থাৎ, কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি অণু একট হাইড্রোজেন পরমাণু 

অপেক্ষা ৪৪ গুণ ভারী । 

কাবন ভা৯-অক্মাইডের একটি অণুব ওজন ৪৪ এম 

অতএব, এক গ্রাম-অণু কার্বন ডাঁই-অক্স|ইডে অণু সংখ্যা হইবে 
_ ৪8৪ গ্রাম ১ ূ 

৪3৬ গ্রাম” এ. 

ছেখা যাইতেছে যে ষে-কোন পদদাথেব এক গ্রাম-অণুতে) অণুব সংখ্যা 

একই হইবে । এক গ্রাম-অথুব ভিতবে যত সংখ্যক অণু আছে তাঁহাকে 

আ্যভোগাড়ে। সংখ্যা (50988 0]1075 12000019657) বলে। এই সংখ্যার 

পরিমাণ, ৬৮ ১০১৯৩ । 



৪৪ মাঁধ্যনিক রসায়ন বিজ্ঞান 

যেহেতু ঘে কোন রকম পদার্থের এক গ্রাম-অণুতে একই সংখ্যক অধু 

আছে, উহাদের আয়তনও আযাভোগাড়োর প্রকল্প অনুযায়ী একই হুইবে। 

অতএব, আমর! বলিতে পারি, নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ও চীপে যে কোন পদার্থের 

গ্যাসীয় অবস্থায় এক গ্রাম-অণুর আয়তন একই হইবে। 

(ক) এখন, হাইডৌজেনের এক গ্রাম-অণু-২ গ্রাম 

হাইড্রৌজেনের প্রমাণ ঘনত্ব ০***৯ গ্রাম (প্রাতি ঘন-) সেন্টিমিটার 

প্রমাণ অবস্থায় এক গ্রাম-অথু হাইড্রোজেনের আয়তন 

ল ১১. খন সের্টিমিটাঁর 

২২২২২ ঘন সেন্টিমিটার 

-২২'২ লিটার 

(খ) আমোনিয়ার এক গ্রাম-অপু₹ ১৭ গ্রাম? উহার ঘনত্ব ৮ € 

অতএব, গ্রাম হিসাবে, আমোনিয়ার প্রমাণ ঘনত্ব -৮৫ ১ ০০০০৯ গ্রাম 

প্রমাণ অবস্থায় এক গ্রাম-অণু আযমোনিয়ার আয়তন 
& 

সর. 2৯ ৯ ২ ২২২২ লিটার 
৮৫ ১৮০০০০৯ ০০০০৯ 

(গ) জলের এক গ্রাম-অণু- ১৮ গ্রাম ; জলীয় বাঁস্পের ঘন ৯ 

অতএব, গ্রাম হিসাবে বাপ্পের প্রমীণ ঘনত্-৯% ০০০০৯ গ্রাম 

প্রমাণ অবস্থায়, এক গ্রাম-অণু গুলীয় বাপ্পের আয়তন 

রি. 2 ২5. ২২২ লিটার 
৯১৫*:০০০০৯ ৩০০৩০ 

প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে যে কোন গ্যাসীয় পদাথের এক গ্রাম-অথুর আয়তন 

হইবে ২২২ লিটার । 

হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১ না ধরিয়া যদি অক্সিজেনের 

পারমীণবিক গুরুত্ব ১৬ ধরিয়া হিসাব করা যায়, তবে গ্রাম-অণুর আয়তন 

২২২ লিটারের পরিবর্তে ২২ ৪ লিটার হইবে । 

[ হাইড্রোজেন ১, অক্সিজেন _ ১৫৮৮ 
১৩ 

- অক্সিজেন _ ১৬, হাইড্রোজেন- ১৫ ৮৮- ১০০৮ 
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অতএব, গ্রাম-অণুর আয়তন-. ২১৯ ০০
২২৪ লিটার ] 

সৃতরাঁং স্বচ্ছন্দে বল! যাইতে পারে ষে প্রমাণ উষ্ণতা ও চীঁপে ২২ ৪ লিটার 

আয়তনবিশিষ্ট ষে কোন গ্যাসীয় পদার্থের ওজন উহার এক গ্রাম-অণুর সমান, 

এবং সেই সংখ্যাটি পদার্থটির আণবিক গুরুত্ব হইবে । যেমন, গ্রমাণ অবস্থায় 

২২৪ লিটার অক্সিজেনের ওজন ৩২ গ্রাম, অতএব এক গ্রীম-অধু অক্সিজেন 

৩২ গ্রাম, এবং অক্সিজেনের আণবিক গুরুত্ব _ ৩২ । 

(8) বিভিন্ন গ/াসের সংযোগে যে সকল পদার্থ উ্পল্ন হয়, 

আয়তনের অনুপাত হইতে আাভোগাড়ো। প্রকল্পের সাহায্যে 
উহ্ছাদের দক্ষেত নির্ণয় সম্ভব । দুই একটি উদাহরণ হইতে ইহা সহজেই 

বুঝা যাইবে । 

(ক) পরীক্ষা হইতে জান] গিয়াছে 

এক ঘনায়ুতন নাইট্রোজেন এবং তিন ঘনায়তন হাইডোজেন সংযুক্ত হইয়া 
দুই ঘনায়তন আমোনিয়া হয় । 

প্রতি ঘনায়তন গ্যাসে ফি '" সংখ্যক অণু থাকে, তাহা হইলে বলা যায় 
২।, অণু আামোনিয়ার জন্য ? অণু নাইটোৌজেন এবং ৩/ অণু হাইড্রোজেন 

গ্ুয়োজন | অর্থাৎ আমোনিয়ার ১টি অণু -ই অণু নাইদোজেন এবং ও অণু 

হাইড্রোজেন । 

১টি আমোনিয়া অধু_ ১টি নাইট্রোজেন পরমাণু +৩টি হাইড্রোজেন 

পরমাণু ( কাঁরণ, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন উভয়েই দ্বি-পরমীণুক ) 

অতএব, আযামোনিয়ার সঙ্কেত, ট্বান5। 

(খ) পরীক্ষায় দেখ! গিয়াছে 

২ ঘনায়তন বাষ্প উৎপাদনে ২ ঘনায়তন হাইড্রোজেন এবং ১ ঘনায়তন 

অক্সিজেন প্রয়োজন । 

প্রতি ঘনায়তন গ্যাসে যদি? সংখ্যক অপু থাঁকে, তাহা হইলে, 

২? বাম্পীয়্ অণুল২), হাইড্রোজেন অণু] অক্সিজেন অথু। 



৯ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

অর্থাৎ ১টি বান্পীয় অণু ১টি হাইড্রোজেন অপু ই অক্সিজেন অণু, 
২টি হাইড্রোজেন পরমাধু+ ১টি অক্সিজেন পরমাণু । 

জলীয় বাপ্র সঙ্কেত হইবে, ন50। 

€৫) পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় 2 

আ]ভ্োগাড়ো-প্রকপ্গের সাহায্যে মৌলিক পদার্থে পারমাণবিক গুকত্ব 

স্থির করাও সম্ভব । 

মৌণিক পদার্থগুলি একই রকম পরমাঁণুসমণ্ধয়ে গঠিত এবং এই পরযাঁুগুলি 
অবিভাজ্য । সুতরাং বিভিন্ন মৌশিক পদার্থের সমন্বয়ে ষখন যৌগিক পদার্থ 
রচিত হয় তখন কোন মৌলিক পদার্ধেরই একটির চেষে কম পরমাণু উহাতে 

থাকিতে পারে না। এই সত্যের উপ নির্ভর করিষ। ক্যানিজারে! মৌলিক 

পদার্থের পারমাপবিক গ্ররুত্থ শ্বির করেন। ইহার জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষা 

প্রয়োজন । 

(ক) যে মৌলিক পদীর্থের পারমাণবিক গুরুত্ব জানা প্রয়োজন, উহ্াব 

কতকগুলি যৌগিক পদার্থ লইতে হইবে । এই যৌগিক পদার্থগুলি গ্যাস অথবা 

উদ্ধায়ী বস্ত হওয়1? চাই । প্রত্যেকটি পদার্থের গাসীয় ঘনত্ব বাহির করিষা 

উহা হইতে পদার্থগুলির আণবিক গুরুত্ব বা গ্রাম-অণু নির্ধারণ করিতে 

হইবে। 

(৭) ৭ সকল যৌগিক পদার্থ ব্শ্লেষণ করিয়া উহাদের গ্রাম-অণু 

পরিমাণ বস্ততে সেই মৌলিক পদাবের কতটা আছে, তাহা নিণয় করিতে 

হইবে। 

যি বহুসণখ্যক যৌগিক পদীর্থ এইভাবে পবীক্ষ। কবা যায ওবে অস্ত», 

একটি পদাথ পা1ওযা খাবে যাহাঁব অথুতে সেহ মৌলিক পদ্দথেপ একা মাত্র 

পরমাণু বর্তমান । এইক্সপ বিশ্লেষণব ফলে সেই মৌলিক পদ্দাথের যে নিরতম 

পরিমাপ পাওয়া যাইবে, তাহাকেই উহার পারমাণবিক গুরুত্ব বলা হয়। 
কারণ, উহাব চেয়ে কম পরিমাণ অংশ কেন যৌগিক পদার্থে থাকে না, এবং 
“একটির চেয়ে 'কম সংখ্যক পরমাণু কোঁন যৌগিক পদার্থে থাকিতে পারে না। 



শাযাসায়তন হুত্র : আভোগাড়ে। প্রকল্গ ্ণ 

উদাহরণ স্বরূপ কার্বনের পারমাণবিক গুক্ুত্ব-নির্ণয় দেখা যাইতে পারে। 

পরীক্ষা দ্বারা নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়াছে । 

কার্বনের উ্ধায়ী আণবিক পদে এক গ্রাম-অগুতে 

যৌগিক পদার্থ গুরুত | যে পরিমাণ কার্বন আছে 

কাবন মনোক্সাইড ১৪ ২৮ ১২ 

কাবধন ডাই-অক্পাইড ২ ৪৪ ১২ 

মিথেন ৮ ১৬ ১২ 

ইথেন ১৫ ৩৩ 5৪ 

আসিটিলিন ১৩ ২৬ ২৪ 

বেনজিন ূ ৩৯ ৭৮ ৭১ 

ঈগব | ৬৭ ৭8 ৪৮ 

অতএব দেখা যায়, কার্বনেব ষে কোন যৌগিক পদার্থের আণবিক গুরুত্বে 
১২ ভাগ অথবা' উহার কোন সরল গ্রণাঙ্ক ভাগ কার্বন থাকে । এমন কোনও 
কার্বনের যৌগিক পদার্থ পাঁওয়। যাঁয় না যাহার এক গ্রাম-অণ্যুত ১২ ভাগের 
চেয়ে কম কার্বন আছে । কোনও যৌগিক পদ্দাথে একটি পরমাণুব চেয়ে কম 

কার্বন থ।কিতে পারে না। অতএব কার্বনের পাবমাণবিক গুরুত্ব ১২ হইবে । 

ক রী ক ৎ ঞ 

৯-৬। গ্রেহাম্েল্স গ্যাল-ব্যাপন্ন স্বুত্র € 27051590219 19৬7 

06 338560005 10166851010 ) 2 গ্যাসীয় পদ্দার্থেব আর একটি সাধাবণ 

ধর্মের কথ] এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে । একাধিক গাস একত্রিত 

হইলে উহার সম্পূর্ণূপে মিশিয়া যায় এবং মিশ্রণটি সমস হইয়া থাকে, ইহা 
আমাদের অভিজ্ঞতালন জ্ঞান। বাতাঁস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের 

সমসত্ব মিশ্রণ । বস্ততঃ, সমস্ত গ্যাসীষ মিশ্রণই সমসত্ব । এই ঘরের এক কোণে 

যদি একটু ক্লোরিন গ্যাস ছাঁভিয়! দেওয়1 হয়, অল্পক্ষণের ভিতরেই উহা! ঘরের 
বাতাসের সঙ্গে সমান ভাবে মিশিয়া যাইবে এবং ঘরের সর্ব ক্লৌরিনের 
অন্পপাত একই দেখা ঘাইবে। হহাকে গ্যাসের ব্যাপন বা ব্যাপ্তি 

(17011288803 ) বল! হয়। ব্যাঁপন গ্যাস মাত্রেরই ম্বাভাবিক ধর্ম । 
১ম৭ 
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আবার, অনেক সময় দেখা যাষ, পাত্রের ভিতর কোন গ্যাস বন্ধ করিয়! 

রাখিলে, উহ] পাত্রটির প্রাচীরের ভিতর দিয় ধীরে ধীরে বাহির হইয়। আঁসে। 

যেমন, একটি পধারেব বেলুনে হাইড্রোজেন রাখিলে কিছুক্ষণ পরে দেখ] যায় যে 

উহ হইতে হাইড়োজেন প্রীক়্ বাহিপ হইয়। গিয়াছে । যে পাত্রে গ্যাস বাখা 

হয় ভাহাগ প্রাচীর কঠিন পদার্থে তৈষাবী। পদার্থ মাত্রেই জঅচ্ছিদ্রতা 

(09:95:05 ) বতমান। প্রাচীরের মধ্যে অণুগুলি ঠিক গাষে শ্লীয়ে সণ" 

নহে, ভহাদেব মধ্যে ব্যবধান বা অবকাশ (106600001600181 50806 ) 

আছে। এই অবকাশের ভিতর দিয়! আস্তে আস্তে গ্যাসে অণুগুলি চলাচল 

করিতে পারে । সমস্ত পদার্থের সচ্ছিত্রতা এক রকম নষ, স্থতবাং সকল বকম 

প্রাচীরের ভিতব দিযা গ্যাসের এক রকমভাবে যাতায়াত সম্ভব নয় বেলুন 
হইতে খুব সহঙ্গে হাইড্রোজেন বাহির হইয1 আসে বটে, কিপ্ত একটি গামাব 
বাল্বেব ভিতর হাইড্রোজেন পুরিয়া রাখিলে তাহ। আদৌ বাহির হহাব ন1। 

যেকোন একটি নির্দিষ্ট সচ্ছিদ্র প্রাচীবেৰ ভিন্ব দিষা সেকেঙডে যতটুকু 

গ্যাস নিগত হয় তাঁহাকে সেই গ্যাসেব ব্যাপন বেগ ডে৪10015 0£ 07118- 

54০) বল] যাইতে পারে। যদি? সেকেণ্ডে একটি নিদিষ্ প্রাচীবের ভিতর দিয়া 

? ঘন সেন্টিমিটাব একটি গ্যাস বাহিবে আসে, হাহা ভহলে প্রন সকে্ডে 

সেই গ্যাসেব ব্যাপন বেগ হইবে -? ঘন সেন্টিমিচার । বলা বাহুল্য শ্যানের 

চপ ৪ উষ্ণতাব উপব এই বেশ নিন্প্ কবে । শাঁসেব চাপ ৪ উল ০ 

বুদ্দি পাইবে, ব্যাপন বেশ ও ৮০ বেশী হহবে। 

আবাব, একহ উঞ্ণত1 ও চাপে একটি নিদিষ্ট প্রাচীবের ভিতখ দিয়া বিটি 

গাঁস প্রতি সেকেণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন পশিমাণে নিণত হয় । গাপের ঘনকেব উপ 

উহ্নার বাঁপন বেগ নিতব কর । যে গণাল যত বেশ। ভাবী, উহাঁথ ব্যাপন-বেগ 

ভত কম। গ্রেহাম প্রথমে পবীক্ষাব সাহাষ্যে হহ] প্রমাণ কবেন এব, এ 

বিষয়ে একটি সুত্র আবিফার করেন। পনির্দিষ্ট চাপ এবং উষ্ণতায় কোন 

গ্যাসের ব্যাপন-বেগ উহার ঘনত্বের বর্গমূলের বিপরীত অনুপাতে 
পরিবতিত হুয় ।” ইহাই গ্রেহামের গ্যাস-ব্যাপন স্তর । 

গযাসের "ঘনত্ব ধগি ৫ হয় এবং ব্যাপন-বেগ £ হয, 
] . ভবে 7 » 4৭ 
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_ তি ৫ [, নিত্য সংখ্যা ] 

নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাঁপে একই প্রাচীরেব ভিতব দিয়া ছুইটি গ্যাসে 

ব্যাপন-বেগ বিচাব করিলে, 

অথবা 

14 
101 লু 5 182 ল্ল 

1. ১৫ রি রি 
£ ২/৫ থ্ টু টে 

শা 122 ১/৫1] 

যেহেতু আণবিক গুরুত্ব "্নত্েব ছিগুণ, পদার্থ ছুইটিব আণবিক গুরু যদি 
111 এবং 11. হয়, তাহ] হইলে 

18. 511৫5 ০ 1715/2-5 ২1115 
482 ঘ ৫1 711/2 এল 

আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় 2 পবীর্ঘ] দ্বাবা যদ্দি ব্যাপন-বেগ 78) এবং 
172 স্থির কখ! যাঁষ এবং একটি গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব (71) যদি জান 

খকে, তাহ] হইলে এই সমীকণেব সাহায্যে অপব ণ্যাটিব আণবিক গ্ুকত্ত 
খুব সহলেই বাঁহিব করা যাঁষ। 

ঢুইট গ্যাসে? একহ আযঙন পবিমাঁণ ণ্যাস (7 ঘন সেন্টিমিটার ) যদি 

একহ নিদি প্রাীবেৰ ভিওব দিযা একহ অবপ্থায বাহির হয়া আসিতে 2 
এবং £2 নেকেও সময লীগ--তীহ1 হহেো উহাদেব ব্যাপন গা হইবে 

7 ]7 £) ্ 
18) ল 12 নল এব 17৮. /1%2 
& ৫] টি 12 111 

7111 112 49 / 71 অথবা লিক তির 1 ১ ”177/5 111 1 111 

উদাহরণ । একহ আয়তন পরিমাপ হলদে এব" অক্সিজেন গাস একটি স্চিদ্র 

*।চীবেপ ভিভর দিয়া খাঠিরে আসিতে থাকমে ১৬ (হাব এব" ৬৪ 'দাকগ সময় লাগ । 

ত'ক্সিজনে আণবিক গুকহ কণ ₹ইৰে ? 

মান কব, হাইড্রোজেন বা অল্লিজেনেব আয়তন ছিল & নন ,সন্টিমিটাব | 
০ _€_ | 

অত ণব, হাহাড্রাজেনেব ব্য।পণ বিগ ১৬০, 00 

রি গু | 
এব অকীজেনেব ব্যাপন-বেগ-ও৪ /0০ 

[ 13 এবং 700 হাইড্রোজেনের এবং অফিজেনেয ঘনত্ব ] 



মাধ্যযিক রসায়ন বিজ্ঞান 

৬৪_৯/100 অথব] রি চা 

অর্থাৎ ১/১০ ৯১৯ ২/0৮০৪ ১৫১৪ 

[)০9-5১৬  অক্পিভেনের ঘনহ ০ ১৩ 

অভএখ অক্িক্গোনর মাণবিক গুরু হ--২১৯১৬-:৩* | 

গ)াসের বাপন-বেগ যে উহার থপত্বের উপর নির্ভব করে তাহা থুব একটি সহজ 
পর্নাক্ষাব সাহায্যে প্রমাণ কর] সম্ভব । 

পরীক্ষা! 2 হাটর অথল প্রলেপ বিহীন পসেলীনের 

এবটি বীকাব লইযা৷ উহা মুখটি একটি রবারের বর্ষ দ্বার! 

বন্ধ বপিয়। দাও। উহাকে এখন উপ্টাইয! রাখিয়া ববার- 

কার্বর ভিতর দিয়া একটি ।)-নলের বাছ সংযুক্ত করিয়। লও । 

0) নলের অপর বাছুটি অপেন্ষকৃত ছোট হওয়া প্রয়োজন 

(পার্শ্ববর্তী চিত্র) । [নলের ভিতর খানিকট। রঙীন জল ভবিয়া 

বাখ। এখন বীবারটির ঠিক চাবিদিকে আর একটি বড় 

পাত্র রাখিয়! ডহাব ভিতর হাইচ্ড্রাজেন গ্যান ছাড়িয়া দাও। 

দেখা যাহবে [0-নলের ভিতব হইতে বডীন জল বাহির 

হইয়া আমিতেছে। কাবণ পলেলীনের বাঁকারের ভিতয় 

বায়ু আছে এব* বাহিবে হাইড্রোজেন আছ। হাইড্রোজেন 
অনেক লঘু বলিয! অতি সহজে ভিতরে প্রবেশ কবে কিন্ত 
বাতাস খনতর বিয়া অত সহজে বাহিবে আসা 

পাবে শা। ফলে ভিভবে গাসের পবিমণ বাডিয়। যায়। 

চাঁপ-বৃদ্ধিব ফাল [0 নলেব জল বাহির হতয়া আনম ইহা! 

গ্যাস ব্যাপিন হতে স্পর্ভহ প্রমাণিত হয় খে গীাসেব নত বেশী হইলে 

ব্যাপন-বেগ কম হইবে । 

১। গ্রেহামের ব)পন-.বগ কত্রটিবি উহা প্রমাণ কবিতে কি পৰীক্ষা করা যাইতে পাঁবে? 

একটি সচ্ছিদ্্র পাত্র হতে -** ঘন সেন্টিমিটার অক্লিজেন যদি ৪* সেকেণ্ডে ঝুহিবে যায, ৫** 

ঘন সেট্টিমিটাব ফ্লোবিন কতক্ষণে বাহিব হইতে পারিবে ? 

৪1 কারন ডাই অক্সাইড এবং ওজনের ব্যাপন বেগের অনুপাতি ২৯ £ ২৭১। ওলোনের 

ঘনত্ব কত হুহবে? কার্বন ডাহ অল্লাইভের ঘনত্ব ০২২ । 



যোজ্যতা ও যোজনভার ১১ 

৩। ২৪ ঘন সেন্টিমিটার বাতাস একটি প্রাচীরের ভিতয় দিয়া আসিতে ১৮ সেকফেও সময় 

লাগে। ২১ ঘ্বন সেশ্টিমিটার কার্বন ডাই-অল্লাইভ সেই প্রাচীরের তিতর দিয়! আসিতে ১৯৫ 

সেকেওড সময় নেয় । বাতাসের ঘনত্ব যদি ১৪ ৪ হয় তবে কার্ষন ডাই-অক্লাইডের আণবিক গুকন্ব 

কত হইবে ? 

৪। আযতনের শতকরা ২* ভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত 'ওভে।ন' ১৭৫ মেকেও্ে একটি পাত্র হইতে 

বাহিবে আমে । সেহ একই আযতনের অক্সিভেনের সময লাগে মাত্র ১৬৮ লেকে । ওজোনের 

ঘনত্ নির্ণয় কব। 

চশীন্ম আনধ্যাজ্ 

যোজ্যেতে। ও যোডোনভান্তর 

১০-১। ম্মোজা)ততা ডে৪16০5) বিভিম্ন মৌলিক পদার্থের 

নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর রাঁপাফনিক সংযোগে যৌগিক পদার্থের অপুর স্যষ্ট 

হয়। যে কোন যৌগিক পদার্থের অণুতে উহার বিভিন্ন পরমাণুব সংখ্যাগুলি 

নিদিষ্ট। তুইটি হাইড্রোজেন, একটি সালফার ও চারিটি অক্সিজেন পরমাণু 

বারা একটি সালফিউবিক আযাসিডেপ অণু রচিত হয়। এই সংখ্যাগুলির 

ব্যতিক্রম হইন্ডে পাবে না। 

বিশ্লেষণেগ ফলে দেখা যায়, বিভিন্ন নৌলক পদীর্থের যে সকল পরমাণু 

অপর একটি মৌলিক পদীর্ঘেব একটি পবমাণুব সহিত পৃথকভাবে যুক্ত হয়, 

শাহাদের সংখ্যা এক শষ । যেমন, হাইড্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম, কাবন, 

ফসফবাস ইত্যাদি সকলেই অন্সিদ্েনের জঙ্গে যুদ্ত হইয়? [িন্ন ভিন্ন যৌগিক 
পদ্দার্থেব হ্ষ্টি করে। কিন্ত একটি অক্সিজেন পরমাণুব সঙ্গে এ সকল মৌলিক 
পদ্দার্থের বিভিন্ন সংখ্যক পরমাণু যুক্ত হয় | যখ] £-_ 

সঙ্কেত একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে 

মিলিত অপর পরমাণু সংখ্য। 
১ জল 0৪09 ২ 

২) ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড 2180 ১ 

৩। বার্দন ডাই-অল্লাইড 00৪ ১২ 

৪, ফদফর'স পেপ্টোক্সাইড চ৪0% ২/৫ 
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অতএব দেখ! যায়, ম্যাগনেসিয়াম, হাইড্রোজেন, কার্ধন ইত্যাদির পরমাণু 

গুলি ভিন্ন ভিন্ন সখ্যাতে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সহিত মিলিত হইতে পারে। 

কেবলমাত্র অক্মিজেনের সঙ্গে নয়, অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত সংষোগ- 

কালেও একই অনস্থার উদ্ভব হয়। হাইড্রোজেনের সহিত রাসায়নিক মিলনেও 

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন সংখ্যাতে যুক্ত হইবে । যথা-_ 
সক্কেত বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুব 

সহিত যুক্ত হাইড্রেেজেন পরমাগুব-সংখ্যা 

| ভাইড্রোক্লোরিক আসিড 1201 ১ 

২₹। ভুল 7780 ২ 

৩। আমোনিযা বন। 5 

»। মিথেন 0ব+ 

ক্ষোরিনের একটি পরমাণু একটিমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত বুক্ত হয়, 

কিন্তু একটি অক্সিজেন পরমাণু দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত মিলিত হয়। 

স্পষ্টত:ই বুঝ যাঁয় ষে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির হাইড্রৌজেনের 
সহিত সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা বিভিন্ন। মৌলিক পদাঁথের রাসায়নিক 

সংযোগের এই ক্ষমতাকে সাধারণতঃ উহাদের *যোকজ্ঞন-ক্ষমতা? বা 

“যোজ্যতা? ডে৪19০5) বলা হয় । 

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত একাধিক অন্য কোন পরমাণু যুক্ত 

হইয়াছে এমন কোন যৌগিক পদার্থ দেখা যায় নী অর্থাৎ, অন্ত কোন 

মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর সহিত একটির চেয়ে কম হাইড্রোজেন পরমাণু 

সংযুক্ত হইতে, পারে না। এই কারণেই মৌলিক পদার্থগুলির যোজ্যত। 

হাইড্রৌোজেনের ভিত্তিতে স্থির কবা হয়। মৌলিক পদার্থটির একটি পরমাণুর 

সহিত যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরখাণু যুক্ত হয়, তাহাকেই ইহার যোজ্যতা 
ধরা হয়। জলের অণুতে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সহিত দুইটি হাইড্রোজেন 

পরমাণু যুক্ত থাকে । স্থতরাং, অক্সিজেনের যোজাতা৷ দুই অথবা অক্সিজেন 

দ্বিযোজী। একটি নাইট্রোজেন পরমাঁণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমস্য়ে 

আযামোনিয়ার সৃষ্টি করে, অতএব নাইট্রোজেনের য্বোজ্যতা তিন, বা 
নাইট্রোজেন ভ্রিযোজী। কোন মৌলিক পদার্থের যোজাতা বলিতে একটি 
০০০০০ সপ স্পাপ্থ। সপ পিসি 

* 1ব১7- হাই্বাজয়িক আসিড একমাত্র ব্যতিক্রম । 



যোজ্যতা ও ধোজনভার ১০৩ 

রাশি বা সংখ্যা বুঝায় এবং সেই সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমীধু উহার একটি 
পরমাণুব সহিত যুক্ত হইয়া যৌগিক পদার্থের হজন করে । 

আবগন, হিঙলিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক পদার্থ অন্ধ কোন পদার্থের 

সহিত রাঁপাষনিক সংযোগে অংশ গ্রহণ করে না। ইহার্দের কোন যোজন- 

ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ, ইহারা শুন্যযোজী। অন্যান্য মৌলিক পদার্থগুলির 

যোজাতা এক হইতে আট পর্যস্ত হইতে পারে । যেমন £-- 

একষোজী-_হাইড্রোজেন ক্লোরিন । 

ছ্বিষোজী-_ ম্যাগানপিয়।ম ক্যালসিয়াম অক্িজেন। 

ব্রিষোজী--নাইট্রোজেন বোন, আযলুমিনিয়াদ। 

টতুর্যোজী _-কার্বন সিলিকন । 

পঞ্চযেজী_ফদফর।স আসেনিক । 

ফ্ডযে|জী -ত্রামিক্লাম সেলিনিয়াম 

সপ্তযোঙ্গী- ম্যাঙ্গানিভ | 

অই্টযোজী-_অসমিয়াম। 

কোন কোন মৌলিক পদার্থ প্রত্যক্ষভাবে হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় 
না, যেমন জিঙ্ক, কপাঁব ইত্যাদি । ইহাদেব যোজ্যতা অন্য কোন যৌগিক 

পদাথ হইতে ইহাঁবা যতটা হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্বাপিত করিতে পারে 

ত্শবা নিরূপিত হয়। যেখন সালখ্উরিক আঁসিডের সহিত বিক্রিষাঁর ফলে 

চিক্কের একটি পবমাণু ম্যামিড হইতে 9৯টি হ।|হড্রৌোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত 

করে। অঙুএব জিঙ্কেব যোঙ্যত] ছুই অর্থাৎ জিস্ক দ্বিযৌজী। 
72011725094 7522১094472 

এমন মৌলিক পদার্থও আঁচে যাহাদের হাইড্রোজেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 

স"যৌগ সম্ভব নয় এবং কোঁন যৌগিক পদার্থ হইতে হাইড্রোজেনকে উহার! 
প্রতিস্থাপন করিতেও সক্ষম নয। এই সকল ক্ষেত্রে ইহাদেব যৌজ্যত। অন্ত 

কোন মৌলিক পদার্থের সহিত সংযোগ হইতে নিরূপণ কর! হয়। ?গান্ড 

(ন্বর্ণ, ৩) সোজাহ্বজি হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হয় না। কিন্তু উচ্হার 

একটি পরমাণু তিনটি কোরিন পরমাণুর সহিত মিলিয়া গোল্ড ক্লোরাইঙ 

(48013 )স্ষ্টি করে। ক্লোরিনের যৌজ্যতা এক ১ অভএব, তিনটি রোিন 

পরমাণু তিনটি হাইড্রোছেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে পাবে। অতএব, 

গোন্ডের যদি হাইড্রোজেনের সহিত মিলন সম্ভব হইত, তবে উহার একটি 



১০৪. | মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

পরমাণু তিনটি হাইডোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইত। স্থতরাং গোল্ডের 
যোজ্যতা তিন অর্থাৎ স্বর্ণ ভ্রিষৌজী। 

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম, ক্লোরিন প্রভৃতি বহু মৌলিক 
পদীর্থেরই যোজ্যতা নির্দিষ্ট, কিন্ত আবার এমন অনেক মৌলিক পদার্থ আছে 

যাহাঁদের একাধিক যোজ্যতা৷ বা যোঁজন-ক্ষমতা থাকিতে পারে । উদ্দীহরণ- 

দ্বরূপ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আয়রন, কপাঁর ইত্যাদির নাম করা যাইতে 

পারে। ইহাদের যোজ্যত] ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইতে পারে অর্থাৎ ইহাদের 
যোজনক্ষমতা পরিবর্তনশীল ( ৮৪10181515 ৮৪16005 )। যেমন -- 

নাইক্রোজেনের যোজ্যতা৷ তিন বা পাঁচ উভয়ই হইতে পারে £-_ 
5 (৩) ব2095 (৫) 

আবার, লৌহের যোজ্যতা ছুই বা তিন হওয়া! সম্ভব :__ 
ঢ2019 (২) ১ ঘ্50]3 (৩) 

১০-২ | নহস্যুত্তি-নক্কেভ 6৯02০001581 £01:129018) 2 সহজে 

বুঝিবার জন্য মৌলিক পদার্থের যোজ্যতাকে সাধারণতঃ পরমাণুর পাঁশে ছোট 
ছোট লাইন বা রেখা দ্বারা! প্রকাশ কর]! হয়। যাহার যত যৌজ্যতা, সেই 
পরমাণুর পাশে ততটা রেখা থাকিবে । এই রেখাগ্তলিকে আমরা উহা 

যোজক বা বাচ্ছ 080:905) বলিতে পারি । যেমন £-- 

| | 
[7 -00- টব -0- ইত্যাদি 
0০1-  -706- | 

( বন্ততঃ পরমাণুগুলির কোন বাহ থাকিতে পারে না, ইহা আমাদের কল্পন! 
মাজ )। 

রাসায়নিক মিলনের সময় পরস্পরের এই বাহুগুলি সম্মিলিত হয় এবং এই 

মিলনের সময় উহার দুইটি নিয়ম মাঁনিয় থাকে । 

(ক) কোন পরমাণুর একটি বাহু অপর কোন পরমাণুর একটি মাত্র বাহক 
সহিত সংযুক্ত হইতে পারে । একটি বাহুর সঙ্গে অন্য পরমাঁধুর একাধিক বাহু 
মিলিত হওয়] সম্ভব নহে। 

(খ) যৌগিক অথুর গঠনকাঁলে, উহার সমস্ত পরমাণুর সকল বাছকেই 
পরম্পরের সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে । কোন পরমাণুর কোন বাছই 
সাধারণতঃ মুক্ত অবস্থায় (0:56 ৪9) থাকিতে পারিবে না। 



ঘোজ্যতা ও যোজনতভার ১৬ 

যেমন, অক্সিড়েন ও হাইড়রোজেনের সংযোগ কালে যদি একটিমাজ্জ 
হাইড্রোজেন পরমাঁধু একটি অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে মিলিত থাকে, তাহা 
হইলে অক্সিজেনের একটি বাহু মুক্ত থাকিবে । ইহা সম্ভব নয়। 

চ- ++ -00- লু [7০0৭ 

অক্সিজেনের অপর বাহুটি অন্য পরমাণুর একটি বানু দ্বারা যুক্ত হইতে হইবে । 
যদি আর একটি হাইড্রোজেন পরমীথু আসিয়! ইহাঁকে পুর্ণ করে, তবে জলের 
অণু গঠিত হইবে । অথবা দি ক্লোরিনের একটি পরমাণু দ্বার] উহ] যুক্ত হয় 
তবে হাইপোক্লোরাস আসিভ হইবে । 

ন--০- + লু ল নু-০-লু (জল) 
[7 ০- + 0017 লু -০0-0] (হাইপোক্লোরাস আসিভ ) 

এইভাবে বিভিন্ন বস্তর অণুর গঠন প্রকাঁশ করা সম্ভব | 

ন-+ 7015-73-07. 

[ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড ] 

লা 

টা + _ব- - ঢা 
[ আমোনিয়া ] 

৮1 

717+3091- 4 _০- শু 00] 

| 0 

1৬6- + ১০9 ল ৫ল ০) 
[ ম্া।গনেসিযাম অকাইড ] ৬৬, 

যে।জগাতীর সাহায্যে অথুব সংস্কত এই পকম ভাবে প্রকাশ করিলে উহার 
আভ্যন্তরিক গঠন জানা সম্ভব। এই বকম সঙ্কেতকে জংযুতি-সন্কেত 
€ 5১600০00151] 10910070195 ) বলা হয়। যেমন £-- 

৬. 

ভ-০--০-৪ই ব০-0০0- 

৬. 
সালফিউরিক আ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইভ 



৬০৬ মাধ্ামিক রসায়ন বিজান 

হাইড্রোন্জেন একযোজী, উহার একটি যোজক বা বাহু, আছে। অন্ত যে 

কোন পরমাণুর এক বা একাধিক বান্ধ থাকে । কোন একটি পরমীণু হাইড্রো- 
জেনের সহিত মিলিত হওয়ার সময় উহার যতটা যোজক উহা ততটা 

হাইড্রোজেন পবমাণু গ্রহণ করিবে এবং এই হাইড়োজেন পরমাণুর সংখ্যাদ্বারা 

সেই মৌলিক পদ।থেব যোজ্যতা স্থির হইবে। যেহেতু হাইড্রোজেন পরমীণু 

অবিভ।' যত হাইড্রোজেন পবমাণু যুক্ত হইবে তাহা একটি পূর্ণ সংখা হইতেই 
হবে । অতএব কোন মৌলিক পদার্থের যোঁজাতভাই ১, ২,৩১৪ ইত্যাদি 

পুরণ সণ্থা | ছাড়া হইতে পাবে না। 

১০-৩। ম্বৌগম্মুলক্ (25০81) £ অনেক সময় দেখা যাঁয 
যে শিক পদ।থের অণু ভিতব কতকগুলি পরমাণু একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়! থাকে । 
সেহ যৌগিক পদার্থটি যখন বাসায়নিক পবিবতনের ফলে অন্য কোন 

পদর্থে পরিণত হয় তখন সেই দলবদ্ধ পরমাথপুঞ্জ অবিকৃত অবস্থা নৃতন 

পদার্থেব অথুতে অংসিয়া স্বান লয় । যেমন, 

চি [38012 

[19১0)4----+৯2090)4 --_--7-৯88১094 

2 880512 

অথব।, ০0০১-----৯্ ৪2003 -----+88005 ইত্যাদি । 

এহ সকল পদাথে 90$ বা 7039 এই পবমীণুগোগ একটি অণু হই্ডে 

অপর অণুতে অপরিবন্তিত অবস্থা চলিষ] যাঁয়। 

74001, বান ৯81, টিবি 03১ বি £ট02, টে 84)2504 প্রভৃতি 

সম্পর্ণ বিভিনন পদার্থ এবং স্বভাঁব'ই উহ্নাদেব অণুগুলিও বিভিন্ন হইবে, কিন্তু 
প্রতিটি অণুহেেই “বি, এই পরমাণুদ্দল বতমান । 

৩04, 00৭, টব £৬াদি এই সকল পবমাণু-সমবায়ের কোন পৃথক 

অগ্তিত নাহ । কিন্ত বাঁসায়নিক বিক্রিয়াতে হহাঁখ। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর 

মত ব্যবহাব কবে। যেমন, 

74039, বানু 4015 (5)25905 
এবং 035, 1০, 72১০) 

এই রকমু পরমাণুদ্ুলকে “দষৌগিক মূলক” (৪1০81 ) বাঁ যৌগ-মূলক 
বলা হয়। দেখা যাইতেছে 504, যৌগমূলক দুইটি হাইড্রোজেনের 



যোঁজাতা ও যোজনভার ১৩৭ 

সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া! সালফিউরিক আসিড স্যটি করে (82504) তাহা 
হইলে 304 মূলকের যোজ্যতা দুই। প্রত্যেক মূলকেরই পরমাণুর মত 
যোজ্যতা আছে । নিয়ে কয়েকটি উদীহরণ দেওয়া হইল। 

নাম মূলক যোজ্াতা নাম মূলক. যোজ্যতা 
আমোশিষাম ৈল। ১ ফমফেট 04 ৩ 
কাবনেট 008 ২ নাহট্র।ইট 08 ১ 
নাইট্রেট 0২ ১ ভাইড়জল 017 ১ 
সালফেট 504 ২ বোরেট 730, ৩ 

১০-৪ | ম্বোজ্যতডা শু সক্ষেত 2 খোগিক পদাথের অগুতে 

বিভিন্ন পরমাথুকি কি জংখ্যাঁষ থাকিবে নভাহ। উহাাদেব যোজ্যতাব উপর 

নির্ভব করে। যৌজ্যতা জানা খাঁকিলে দুইরকএ বিভিন্ন পরমাণু কি অন্তপাতে 

যুক্ত হইবে তাহা সহজেই বাহির করা যায়। মনে রাখিতে হইবে, পরমাণু 

গুলির সংযুতির সময় উহাদের সমস্ত যোজক গুলিহ সম্মিলিত হইতে হইবে। 
মনে ক, “ক” মৌলের %;-সংখ্যক পণমাথু, 'খ' মৌলের /৪-সংখ্যক পরমাণুর 
সহিত যুক্ত হুইবে । 

ক'এর পরমাণুব যোঁজ্যতা ১1১ 'খ"এব পরমাণুর যোজ্যতা *৪। 

'ক'এর পবমাথুর মোট যোক্যতা 721 ৯৩৪ 

খ'এক পরমাঁণুব মোট যে।জ্য ত।- 7৮০ ৮59 

যেহে তু, উভয়ের সমস্ত যোঁজাতা পমস্পন যুক্ত হইবে 

১/]91-16292 

অথবা, “1১৪ 
// গু ৭] 

অথাৎ যৌগেব ভিতর পবম।ণুব সখা অন্পাত উহাদের যোঁজাতাঁর 

বিপরীত অন্পাতে হইবে । 
আ।7মানয়।ঙস অকস।ইডে আযলুমিনিয়ম ও ক্সিজেন আছে | উভাদেব যোজ্যনা, 4১1৩, 

00-*, শতএব আযলুমিনিয়ামের অক্মাহডএর সঙ্কেত হইবে 21507 

“1৮ফেট (5098) মলকের যোজ্যতা ২, ক্ে|ময়মের যোজ্যত! ৩, ততরাং ত্রোমিয।ম 
সাণফেটের সন্কেত 05 (905)3 1 

নিয়ে আবও কয়েকটি উদীহবণ দেওয| হইল £ 
নাম যোজ্যতা সঙ্কেত 

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ০5৪-5২* 0155১ (39015 

পটাদিযাম আয়োডাইড [০5১,15১ চে] 



৯৯৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

নাম যোজ্যত| সঙ্কেত 
কপাঁর নাইট্রেট ০১-০৯, 0052১ 05€08)2 
জিঙ্ক ফসফেট 2518-7২, 2042৩ 27580600৯) 2 

আ্যামোনিয়াম ক।বনেচ 1য134-5১, 00 লই (ব7$)8008 
বেরিয়।ম কার্বশেচ 1452২, 0০0355২ 3800১ * 
মারকিউরিব অকস্্ঠঙ 7৪-২, ০০২ 760 * 

১০-০| ম্বোজন্নভ্ভাল্র বা তুল্যাক্ভ্ভান্র (09070107708 
₹76161)6 0 1:01 9816296 2291) ) : 

বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণের ফলে দেখ! যাঁয় যে এক ভাগ ওজন 

হাইড্রোজেনেপ সঙ্গে 
৩ ভাগ ওজন কার্বন, 

৮ ভাগ ওজন অক্সিজেন, 

১৬ ভাগ ওজন সালফার, 

২* ভাগ ওজন ক্যালসিয়াম, 

€৩ ভাগ ওজন সোডিয়াম, 

৬৫ ৫ ভাগ ওজন ক্লোবিন, 

অথলা ৮* ভাগ ওজন বেনিন ইত্যাদি মিলিত হয় । 

এই সকল মৌলিক পদার্থ যখন নজেদেব ভিতর সংযোগ সাধন কবিবে 

খনও উপরোক্ত ওক্গনের অন্রপাতে তাহার! মিলিত হইবে । অর্থাঞ্ ওজনেব 

হিসাবে ৩ ভাগ কাবন ৩৫ ৫ ভাগ ক্লোবিনেপ সহিত যুক্ত হইবে | বস্তুত, কার্বন্ 

টেট্াক্লোরাইভে (0014) কাধন এবং প্রেপিনেখ ওভনের অনুপাত ৩. ৩৫ ৫। 

অথবা, ২ ভাগ ক্যালসিযাম ৮* ভগ ব্রোমিনেব সঙ্গে যুক্ত হইবে। 

ক্যালসিয়াম ব্রোমীইডে (087375) উহাঁবা ঠিক এই অন্গপাতেই থাকে । 
ওজন হিসাবে ৩৫৫ ভাগ ব্লৌপিন বাস্তবিক পক্ষে ৩ ভাগ কাবিন, ৮ 

ভাঁগ অক্নিজেন, ১৬ ভাগ সাঁলফাব, ২০ ভাগ ক্যালসিয়াম অথবা ২৩ ভাগ 

সোভিয়ামেব সঙ্গেই যু হয় । 
মৌলিক পদার্থগুলির প্রত্যেকেই এ সকল ওজনে এক ভাগ ওজনের 

হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হহযা থাকে । অতএব ধলা যাইতে পাপে, ২৩ ভাগ 

ওজনের সোভিযাম, ৩ ভাঁগ ওজনেব কার্বন, বা ৮* ভাগ ওজনেব ব্রোমিন 

ইত্যাদিব যৌজন-ক্ষমতা সমতুল্য । এই কারণে মৌলিক পদার্থের এই 

* যোজ্যতার সরল অনুপাত ব্যবহার্য । 



ষোজ্যতা ও ষোজনভার ১০% 

সংখ্যাগুলিকে যোজনভার (0:0:2153776 7618৮ ) অথবা তুল্যাঙ্কভার 
€ £.00158160 16136 ) বলা হয়। 

কোন মৌলিক পদার্থের যত পরিমাণ ওজন একভাগ ওজনের হাইড্রৌজেনের 

লঙ্গে যুক্ত হয় উহাকে সেই মৌলিক পদার্থের ষোঁজনভার বা তুল্যান্কভাব বলা 

যাইতে পারে । 

আমরা দেখি, ১ গ্রীম হাইড্রোজেন ৮ গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়, 

জথবা ১ পাউও হাইড্রোজেন ৩ পাঁউগু কার্ধনের সঙ্গে মিলিত হয়। অক্সিজেন ও 

কাবনের যোজনভাব যথাক্রমে ৮ এবং ৩। 

যদি গ্রাম বা পাঁউও ইত্যাদিতে না লইয়া হাইড্রোজেনের ওজনকে উহার 
পারমাণবিক গুরুত্বে (8১) প্রকাশ করা যায তাহা হইলে অক্সিজেন ও 

কাবনের যৌজনভারও সেই ৮ এবং ৩ হইবে । পারম।ণবিক গুরুত্বের ভিত্তিতে 

যোজনভার বা তুল্যাঙ্কভার প্রকাশ করিলে উহাকে তুল্যাঙ্ক গুরুত্ব বলাই 
সমীচীন | এই তুল্যাঙ্ক গুরুত্ব (6.00158167)6 01: [00158161) 21613) একটি 

সংখা! মাত্র উহার কোন একক থাকিতে পারে না। এই তুল্যান্ক গুরুত্বকে 
সাধারণত: রাসায়নিক তুল্যান্ক অথবা কেবলমাত্র “তুল্যান্ক* বলিয়া উল্লেখ 
করা হয়। 

আয়োডিনের তুল্যাস্ক ১২৭ অর্থাৎ ১২৭ ভাগ ওজনেব আম্মোডিন এক ভাগ 
ওজনের হাইড্রোছেনেব সহিত সংযুক্ত হয, ওজনের যে কোন এককই ধর! 

হউক না কেন। 

যখন মৌলিক পদার্থটি সোজাস্থজি হাইড্রৌোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন 
উহাধ যত পরিমাণ ওজন কৌন যৌগিক পদার্থ হইতে একভাগ ওজনের 

হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত কল্জী তন্থাব। উহাঁব তুল্যাঙ্ক নিকপিত হয়। যেমন, 

১২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লোরিক আসি হইতে ১ গ্রাম হাইছোজেন 

বহিষ্কৃত কবে, অতএব ম্যাগনেসিয়াম তৃল্যান্ক - ১২ । | 

হাইডোঁজেনের বদলে অক্সিজেনের ভিত্তিতে তুল্যাঙ্ক নিরূপণ বর্তমান প্রথা । 
মৌলিক পদার্থটির যত পরিমাণ ওজন ৮ ভাগ ওজন অক্সিজেনের সহিত মিলিত 

হয়, উহাই সেই মৌলিক পদীর্ঘটির তুল্যাস্ক । 
অথবা, কোন মৌলিক পদার্থের যে পরিমাণ ওজন অন্য একটি মৌলিক 

পদার্থের তুল্যাঙ্ক-ভার ওজনের সহিত যুক্ত হয়, উহাকে তাহার তুল্যান্ক বল! 



১১০ মাধ্যমিক বসান বিজ্ঞান 

যাইতে পারে । যেমন, ফ্লোরিনেব তুল্যাঙ্ক ৩৫৫ । দেখা গিযাছ্ে ৩৫৫ গ্রাম 

ক্লোরিনের সঙ্গে ১২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত হয় ১ স্থৃতরাঁং ম্যাগনেসিয়ামের 

ভল্যাঙ্ক 5 ১১। 

১০-৬। ভল্যাহ্-অন্যুশাত স্থঅ (৬ 0£ হ৭18162 

চ8000:619095) * আমর] ইতিপূর্বে দেখিযাছি দুইটি মৌলিক পদার্থ সর্বদাই 

াহাদেব চল্যাঙ্কেব অগ্ঠপাতে যুক্ত হইয] থাকে । যেমন, ৮ গ্রাম অক্সিজেন ও 

১ গ্রাম ঠাহড়োজেন ঘুক্ত হয, ৮ এবং ১ যথাক্রমে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের' 
তুপ্যাঙ্ক। 

বখন ছুইটি মৌলিক পদা্দ একাধিক যৌগিক পদার্থ গঠন কবিতে পারে 

**ন উহার] উঠাঁদের তুল্যান্কের কোন সবল গুণিতকের অন্তপাতে মিলিত 

হয। যেমন, সোডিয।ম (তুল্যাস্ক ২৩) এবং অক্সিজেন ( তল্যাঙ্ক ৮) ভইটি 

যৌগিক পদার্থ উত্পাদন করে-সোডিযাম মনোক্সাইড (৪১0) এবং 

(সাডিযাম পারঅক্সাহ ড (92052)। 
৪: €) 

সোডিযাম মনোক্সীইডে উহ্বার্দেব ওজনের অন্পাঁভ-১৩ ৮ 

সোিয়াম পাঁরঅন্মাইঙে উহাঁদেব পজনেব অন্পাত-২৩ ১৬ 

অতএব, “মৌলিক পদাথগুলি সংযোগকালে উহাঁদেব নি নিজ ওল্যান্ক ব। 

$ল্যাঙ্কেব কোন্ সবল গুণিনকেব অন্রপাঁতে মিলিত হয।” ইহাহ জুলনাহ্ধ" 
অনুপাত সুত্র । 

যেহেত ২৩ ণবৎ ৮ সোঁভিয়াম ও অক্চিংগেনেব কৃল্যান্ধ, অল্ঞব এক ভগ 

এজনেব হাহড়োছেনের সঙ্গে ৩ ভাগ ওল্গনেব সোডিযাম এবং ৮ ভাগ ওদনের 

অক্সিঞেন পৃথকভাবে যুক্ত হইতে পাবে । আর্খাব মিথোন্পাঁত সর অনুসাণে 

সৌঁডিযাঁম ও অঞ্সিজেন সখে।গকা।লে এট ছুই সংখ্যার অন্রপাঁতে বা তাহাদের 

সরল গুণিতকেব অন্রপাতে তাহারা মিলিত হইবে । বস্তৃত" আমরা তাহাই 

দেখিয়াছি । ন্ৃতরাঁং মিথোহুপাত গ্রত্রটি মূলত. তুল্যাঙ্ক-অন্নুপাঁত স্ত্রেবই 

প্রকাশাস্তর মাত্র । 

১০-৭ | তুল্যাক্ ও পাল্পম্মাপন্বি্ শুক ছেএ:৮৪106 

৪00 8€01080 61£105) £ যে কোন মৌলিক পদ্দীর্থের একটি পরমাণু 

হাইড্রোজেনেব সঙ্গে যৌগপদার্থ সৃষ্টি করিতে এক বা একাধিক পূর্ণসংখ্যক 



ষোজাতা ও যোঁজনগার ১৯৯ 

হাইডোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইবে । “৩. নামক কোন মৌলিক পদার্থের 

হাইড্রোজেন যৌগিকের সঙ্কেত সুলুঃ, যনঞ, যেও ইত্যাদি হইতে পারে। 
যদি *-এর ষোজ্যতা % হয়, তাহা হইলে উহার একটি পরমাণু % 

খ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হইতে পারে, এবং উহার সক্কেত 

হইবে সদ 

যদি মৌলিক পদার্ঘটির পারমাণবিক গুরুত্ব %, মনে করা যায়, তাহা 

হুইলে আমর! বলিতে পারি, 

% সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত «'-এর একটি পরমাণু যুক্ত হয় । 

অথাঁৎ, ওজনে %,' ভাগ হাইড্রোজেন %' ভাগ “মু -এর সহিত যুক্ত হয়। 

€ ৮075১) 

** ১ ভাগ হাইড়োঙ্গেন রর তাগ '১0-এর সহিত যুক্ত হয়। 

কিন্তু এক ভাগ হাঁইড্রৌজেনের সহিত যুক্ত মৌলিক পদার্থের পরিমাণ- 

তাগকে উহার তৃল্যাঙ্ক বল। হয় । অতএব, “5৮ মৌলিক পদাথের 

_ মৌলিক পদার্থটিপ পারমাণবিক গুরু 
যোছ্যতা 

মৌলিক টির পারমীণবিক গুরুত্ব তুল্যা্ক « যৌজ্যতা। 
পারমাণবিক গুরুত্ব নিক্ূপপে এই সমীকবণটির বিশেষ প্রয়ে।ঙন হইবে | 

তুল্যাঞ্চ _ 

১০০৮৮ । তুল্ঢাহ্ ন্নির্স্রেল্ সন্কের্ভি (106661011017761010 01 

[:01816176 ৬ ০151)05) - মৌলিক পদার্থের তৃল্যান্ক নিরূপণের জন্য 

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন কর| হয় । কয়েকটি পদ্ধতির কথ 

নিম্নে আলোচনা কপ। হইল । 

(১) অনেক সময় যৌগিক পদাথ হইতে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন ছার 

তুল্যাঙ্ক নির্ণয় কর] হয়। 

কোন কোন ধাতব মৌলিক পদার্থের সহিত আযসিডের বিক্রিয়ার ফলে 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। আযাসিড হইতে একভাগ ওজনের হাইড্রোজেন 
উৎপন্ন করিতে যত ভাগ মৌলিক পদার্থ প্রয়োজন হইবে, তাহাই উহার 
তুল্যাঙ্ক হইবে। 
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স্যাগন্দেশিস্বান্দেক্র তুল্যাহ্য নিল £ *২ গ্রাম পরিমাণ 
ম্যাগনেসিয়াম ধাতু লইযা! তৌল সাঁহাষ্যে উহার যথার্থ ওজন প্রথমে স্থির করা 
হয়। ম্যাগনেসিয়ামের টুকবাটি একটি বীকারে রাখিয়। একটি ফানেল 

বারা উহ] ঢাকিয়া দেওয়া হয় (চিত্র ১০ক)। তারপর বীকারে জল ঢালিয়! 

নলসহ সম্পূর্ণ ফানেলটি ডরবাইয়া দেওয়া হয়। একটি অংশাস্কিত নল জলে পূর্ণ 
করিয়! উহ] ফানেলের উধর বসাইয়া দেওয়া হয়। বাকারের জলে অতঃপর 

গা সালফিউরিক আ'সিড ঢালিয়। দেঁওয়। হয়। এই আমসিভ আন্তে আস্তে 

ফানেলের ভিতরে যায় এবং উহা য্যাগনেসিয়ামের সংস্পর্শে আসা মাত্ত 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। পুদূবুদের আকারে এই 
হাইড্রোজেন উঠিয়। অংশাঙ্কিত নলে সধিত হয়। 

1৮541759004 5 148১004+ 522 

এইভাবে সমস্ত ম্যাগনেসিয়াম দ্রবীভূত হইযা 

সায় এবং উৎপন্ন হাইড্রোজেনটুকু সম্পূর্ণ উপরের 

নলে সংগ্রহ করা হয়। ( বিক্রিয়াটি ভ্রততর করার 

জন্ত একটু কপার সালেফেট দেওয়া হয়। ) বিক্রিয়া 
শেষ হইলে অংশাঙ্কিত নলটির মুখ আউল দিয়া বন্ধ 

করিয়া (যাহাতে বাহিবের বাতাস প্রবেশ না কবে) 
একটি বড জলের পাত্রে স্থানাস্তরিত কর] হয়। 

উহাকে এমনভাবে বাখা হয় যাহাতে ভিতরের এবং 

বাহিবেধ জল একই সমতলে থাকে ১ অর্থাৎ, হাই- 

ড্রোজেন গ্যানটিকে সেই সময়ের বাঁধুচাপে আনা 

হয। এই অবস্থায় অংশাঞ্ষিত নল হইতে হাই- 

ড্রৌজেনের আয়তন স্থির কব হয়। ব্যারোমিটার হইতে সেই সময়কার 

বাষুচাঁপ জানা যাঁয় এবং একটি থাঞ্োমিটাবের সাহাঁধ্যে জলেব উমতা জানিয়া 
লওয়া হয়। ইহা হইতেই ম্যাগনেসিয়ামের তৃল্যাঙ্ক নির্ণয় সম্ভব | 

গঞ্পন্ন। ৪ মনে কর, 
ম্বাগনেসিয়ামের ওজন 75৮ প্রায় | 

সঞ্চিত াইড্রোজেনের আয়তন -5€ ঘন সেন্টিমিটার । 

উ্ধত|.১ সে্টিত্েড, এফং যাযুচাপ-ঢ মিলিমিটার | 
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£০ উফতায় জলীয় বাষ্প-চাপ »্০ 7 মিলিমিটায় | 

অতএব, হাইড্রোজেনের প্রকৃত চাপ ০ (677) মিলিমিটার । 
প্রমাণ চাপ ও উতায় সেই হাইড্রোজেনের আয়তন ঘদি &' ঘন সেপ্টিমিটাঁর হয়, 

১৭৬৯ 29১৫ 0৮--/) 

তাহা হইলে ২৭৩ ২৭৩4৫ 

৪১ ৫৮০--7)১৮২৭৩ অথবা, €/7 বা ন সেন্টিমিটার 

হাইড্রোঞজেনের প্রমাণ- হত ৩৩৩৪৪ গ্রাম, সতরাং সঞ্চিত হাইড্রোজেনের ওতান ১৩৬০৬ 

গ্রাম 

অর্থাৎ, ৮১৮ ****৯ গ্রাম হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করিতে % গ্রাম ম্য।গনেসিয়াম প্রয়োজন । 

১ গ্রাম হাইড্রোেন প্রতিস্থাপন করিতে ৮5555 গ্বাম ম্যাগনেসিয়াম প্রযোঞজ্সন। 

অতঞ্ব, ম্যাগনেসিয়ামেব তুল্যান্ক- ৮২. 
০৬০১ 

১ £০১৫২৭৩--)১ ৭৬৩ 

৪১৮ (০--7)১৮ ২৭৩১ ৩৩৪০৪ 

(২) অক্সিজেনের সহিত মৌলিক পদীর্থের সংযোগে যে যৌগিক পদার্থ 

ষ্টি হয় তাহা বিশ্লেষণ কবিয়াও উহার তুল্যাঙ্ক নিরূপণ করা যায়। 
(ক) অনেক মৌলিক পদার্থ সহজে প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেনের 

সহিত যুক্ত থাকে । মৌলিক পদার্থ গুলি অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হুইয়। ঘে 
যৌগিক পদাথ স্ষ্টি করে তাহাকে অক্সাইড বলে। ৮ ভাগ ওজনের 

অক্সিজেনের জঙ্গে যত পরিমাণ মৌলিক পদ্নাথ মিলিত হইবে, তাহাই উহার 
তুল্যাঙ্ক হইবে । 

ব্গান্খনেল্র ভন্ন্যাঙ্ছ নির্পন্ত্র £ তে।প-সাহায্যে প্রথমে একটি ছেখট 

পবিষ্ষার পর্নেলীন বোট ওজন কবিষা লণ্ষা হয । উহাতে ০২ গ্রাম পবিমাণ 

বিশুদ্ধ কান (চিনি হইতে প্রস্তুত ) লইয়! উহাকে আবাব ওজন করা হয়। 
এই তইটি ওহন হইতে কার্বনের যথার্থ ওজন জানা যাইবে | কাবন-সহ এই 

বোটটি একটি পুরু ও শক্ত কাচেব নলের ভিতর বাখ। হয, কাচেব নলেখ 

অপর অংশ কপাব-অক্সাইডে পূর্ণ করিয] বাখা হয় (চিত্র ১০খ)। নলটিব 

দ্বইটি মুখ কর্কঘীব! বন্ধ করিষা দেওয়া] হয। গ্যাস চলাচলের জন্য একট ই 

কর্কের ভিতর চইটি সরু নল জুডিয়া দেওষ1 হয় । যেদিকে কার্ধন বোঁটটি 

থাকে, সেই প্রান্ত হইতে প্রবেশ-নলের ভিতর দিয়! শুফ এবং বিশুদ্ধ অক্সিজেন 
»এস্ 
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গ্যাস ভিতরে পরিচালনা করা হয়। এই অক্সিজেন প্রবাহে নলের মধ্যস্থিত 

বাছু বিদরিত হইয়া ঘায়। একটি কণ্িক-পটাস-পূর্ণ বাল্ব ওজন করা হয় 

এবং উহা অপর প্রান্তের নিগ্ম নলের সঙ্গে জুড়িয়া! দেওয়া হয়। এখন 
এক্টি চূল্লীতে বড় নলটিকে উত্তপ্ত করা হয় এবং অক্িজেন-প্রবাহ চলিতে 

থাকে। কার্বন পুড়িয়! কার্ধন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং অক্সিজেন 

দ্বারা চালিত হইয়া পটাস-বাঁল্্বে প্রবেশ করে। কস্টিক-পটাস কার্ধন 

চিত্র ১*খ-_কার্বনের ভূল্াহ্ক নির্ণয় 

ডাই-অক্সাইডের বিশোষক | সমন্ত কার্বন ডাই-অক্মাইভ পটাস-বাল্বে শোষিত 
হয়। এইভাবে সমন্তটুকু কার্বনকে উহার অক্সীইডে পবিণত করিয়া পটাস- 

বাণ্বে সংগ্রহ কলা হয়। যদ্দি কোন কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়, উহাও 

উত্তপ্ত কপার অক্মাইডের উপর দিয়া অতিক্রম করার সময় কার্বন ডাই- 

অক্সাইডে পরিণত হইয়! যায় । এইনন্যই কপার অক্সাইড নলের ভিতর দেওষা 

হয়। প্রক্রিয়ার শেষে চৃল্লীটি নিভাইযা দেওয়া হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা না হওষা 
পধস্ত অক্সিজেন প্রবাহ চপিতে থাকে । অতঃপব পটাস বাঁল্বটি খুপিয়! 

আবার উহার ওজন লওয়া হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড বিশোষণের জন্য 

উহার ওজন বৃদ্ধি পাইবে । কার্বন ডাই-অক্মাইডের ওজন হইতে সহজেই 
কার্বনের তুল্যাঙ্ক বাহির করা যাইতে পারে। 

শান! $ পার্সেলীন বোটের ওজন--॥ গ্রাম । 

কার্বন সহ পর্সেলীন বোটের ওজন-5&০৪ গ্রাম । 
,*, , কাবনের ওতন-*০০৪--%৪ গ্রাম । 

পরীক্ষার পূর্বে পটাস-বালুক্রে ওজন-- ৮১ গ্রাম । 

পরীক্ষার পরে পটাস-বলৃবের ওজন ০৫ গ্রাম । 

* কার্বন ডাই-অল্লাইডের ওজন-5--০) গ্রাম । 
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* কার্নের সহিত সম্মিলিত অব্িজেনের ওজন স. (০৪7০১) (৮৪৫) আরাম । 

অতএব, (৮4--%০৪)-- (৮ --%3) শ্রাম অক্সিজেন (৪--%০3) গ্রাম কার্বনের সহিত 

বুক্ত হয়। 

* ৮ গ্রাম অক্সিজেন _ (%$7%২)৯৮ গ্রীম কাধনেব সহিত যুক্ত হয়। 
€2৮4--%5)-- (৮০৪৪) 

৮68০০ --%) 

তর, কালের তুলা: ০+২-8,557) | 

কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ওজন স'যুতি ও সঙ্কেত £ উপবোক্ত পরীক্ষার ফল হইতে কার্বন-ডাঁই- 
অল্লাইডের ওজন সংযুতিও নির্ধারণ কবা সম্ভব । দেখা গেল £ %৪--%০২ গ্রাম কার্বন 

(০4--8) - (8০৪ 4০5) গ্রাম অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইযাছে। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে কার্বন 

ও অক্সিজেনের গুজনের এই অনুপাতটি 

কার্বন : অকিজেন-ু১ : ২ ৬৭ 

তাহা হইলে পরমাণু সংখ্যার অনুপাতে 
২৭ 

কার্বন : অক্সিজেন রঃ 
১৬ 

স্ব ০৮৩ 2 -১৬৬০৪১ :২ 

অতএব কাধন 'ডাই-অগ্লাইডেব ছুলস*কেত 008 । 
মনে কর, উহাব আপবিক সংকেত | 00 0৩. 

তাহ! হইলে উহার আশবিক গুরুত্ব ১৫ ১০--২শ্ ৯১৬ 

কিন্তু গ্যাসটির ঘনত্ব-২১, অর্থাৎ ভাণবিক গুরু বু 5৪ 

*. ১২৮-৩২০-০৪৪, অর্থাৎ 2০১. 

*, কার্বন ডাই-অক্লাউডের সঙ্কেত, 5021 

(খ) কোঁন কোন সময় কার্বনের মত প্রত্যক্ষভাবে মৌলিক পদার্ঘটিকে 

অক্মাইডে পবিণত না করিয়। পরোক্ষভাবে উহার অক্সাইড প্রস্তুত করা হয়। 

কপারের তুল্যাঙ্ক নির্ণয় ঃ তৌল-সাহাষ্যে একটি শুক মুচি প্রথমে ওজন 

কবা হয়। উহাতে এক টুকর। বিশুদ্ধ কপারের পাঁত লইয়া আবার ওজন করা 
হয়। ইহা হইতে কপারের যথার্থ ওজন জানা যাইবে । সেই মুচিটিতে এখন 

আস্তে আস্তে গাঁ নাইট্রিক আযাসিড দেওয়া হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
কপারটুকু নাইট্রিক আযাসিডে দ্রবীভূত হইয়া! কপাঁর নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং 

একটি লাল গ্যাস বাহির হইয়া যায় ঃ 

0০৫+417703- 00105) +20254+2750 * 

মুচিটিকে তখন একটি জল-গাঁহের উপর রাখিয়া! উত্তপ্ত করা হয়। সমস্য নবাইট্রিক 
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আসিড এবং জল এই ভাবে বাম্পীভত হইয়া চলিম্পা যাইবে এবং কঠিন সবুদধ 

কপার নাইট্রেট পড়িয়া থাকিবে। মুচিটিকে লইয়া এখন একটি অগশ্রিসহ- 
মৃত্তিকার ত্রিকোণের (6:6-০155 €080£16) উপর রাখিয়া দীপের সাহায্যে 

উত্তপ্ত করা হয়। অত্যধিক উত্ভাপে, কপার নাইট্রেট বিষোজিত হইয়া কালো 
কপার-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং অন্তান্ত গ্যাস নির্গত হইয়া যায়। 

2 00(003)9- 20904215004 02 

যখন আর কোন গ্যাস নিগত হইবে না, তখন উহাকে ঠাণ্ডা! করিয়। ওজন 

কর| হয়। পুনরায় উহাকে উত্তপ্ত করিয়া এবং পরে ঠাণ্ডা করিয়া ওজন করা 
দরকার । এই দুইবার ওজনে যদি তারতম্য হয়, তবে পুনঃ পুনঃ উহাঁকে 

উত্তপ্ত করিম! দেখিতে হইবে যতক্ষণ না উহার ওজন অপবিবহ্তিত থাঁকে। 

এইভাবে মুচিটিব ভিতরের কপাব অক্সাইডের ওজন স্থির কর] হয়। 

পাণনা 2 শুঘ মুচিটির ওজন-&০₹ গ্রাম 

মুচি এবং কপারের ওজন --&০ গ্রাম 

' কপারের ওজন (৮০৪ --%৪ ) গ্রাম 

মুচি এবং কপার-অক্লাইডেব ওজন-৮৪০৭ গ্রাম 

কপাবের সহিত মিলিত অক্সিজেনের ওজন - (৮৭--%৪) গ্রাম । 

অতএব, 

(০১- %-) গ্রাম অক্িজেন (2৮৪--%$) গ্রাম কপাবের সহিহ যুক্ত হয়। 

৮ গ্রাম গক্সিজেন(হ. ৯” গ্রাম কপার সহিত যুক্ত হয়, রি 

অর্থ, কপারের তুলাম্ক--৮€৫০৪ 5) 

টিন, জিহ্ক, মাগনেসিয়ম লেড ভান ধাতুব তুলা এহ উপায়ে নিণয কব! যাইতে পাবে । 

(৩) মৌলিক পদার্থটি ক্লোরিনেব সহিত সংযুক্ত হইযা যে যৌগিক পদার্থ 
সৃষ্টি কৰে তাহাব বিশ্লেষণ কবিযাঁও তুলাঙ্ক হিব কবা ষয। ৩৫৫ ভাগ 

ওজনের ক্লোরিনের সহিত ষত পবিমাণ মৌলিক পদাথ বুক্ত হইবে ভাহাঁই 

উহার তৃল্যাঙ্ক হইবে। 

সিলভারের তুল্যান্ক নির্ণয় $ * ৫ গ্রাম পবিমাঁণ সিলভাবের পাত লইয়া 
তৌল সাহায্যে উহাঁর যথার্থ ওজন স্থির কবা হয। এই সিলভারটুকু একটি 
বীকারে রাখিয়া উহাতে গাঁ নাইট্রিক আযাসিড দেওয়া হয। সমস্ত সিলতার 
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উহাতে দ্রবীভূত হইয়া সিলতাব-নাইট্রেট দ্রবণ প্রস্তর হয়। অতঃপর এই 
ভ্রবণে কিছু অধিক পরিমাণ লঘু হাইড্রোক্লোরিক আআমিভ দেওয়া হয। 
ইহাতে সিলভার নাইট্েটের সম্পূর্ণ সিলভারটুকু সিলভার-ক্লোরাইভ রূপে কঠিন 
আকারে অধরক্ষিপ্ত (91601716860) হইয়া আসে । উহাকে একটি ফিলপ্টাব 

কাগজের সাহাষ্যে ছাকিষ! পাঁতিত জলে ধুইয়া লইতে হয়। পরে শু করিয়া 

উহাব ওজন লওযা হয। 

শীণনা 2 সিলভাব পান্ডের ওজন 2%) গ্রাম । 

সিলভার ক্লোরাইডের ওজন-5০2 প্রীম। 

(০৪ --9)) গ্রাম ক্লোরিন %। গ্রাম সিলভারের সঙ্গে যুক্ত হয়। 

অথবা, ৩৫ ৫ শ্রীম কোবিন ০৭ গ্রাম সিলভাবেৰ সঙ্গে যক্ত হয! 

৩৫৫১2 
9552 -22. 

(৪) একটি মেলিক পদাথেব তুল্যাঙ্ক জানা থাকিলে অপর একটি 
'মীলিক পদীর্থেব তরল্যান্ক নিণয় সম্ভব | 

(ক) ৫সাডিয়ামের তুল্যাঙ্ক নির্ণয় ঃ তৌল সাহায্যে সোডিয়ামের ওজন 
লওয1 য।য নাঁ। উহার তুল্যাঞ্ষ শ্রিম্নলিখিত উপাবে বাহির কর] যাইতে পারে। 

নিদিষ্ই ওজনেব খানিকটা সোডিয়াম (ব্াবাইভ (টজ01) লইয়া পাঁতিত জলে 

উত্তাপ দ্রবণ প্রপ্তিত কব(হয। উহাতে প্রয়ৌোজনাতিবিক্ত সিলভাঁর নাইট্রেট 

প্রবণ মিশান হয। ইহাতে মোডিয়াম প্লোরাইডের সমস্ত কোরিন সিলভার 

ক্লোরাইড রূপে অধপক্ষিপ্ত হইযা আসে। উহাকে ফিন্টার কাগজে ছাকিয়া 

উত্তমবূপে ধুইয়া লওযা হয। অত.পব শ্ু্ষ করিয1 যথাবীতি উহার ওজন স্থির 
করা হয । 

৪0০11481005 &8014780)3, 

শাণন] হ সোডিয়াম ক্লোবাইড-%5 গ্রাম, সিলভার ব্লোরাইড-5%৪ গ্রাম । 

সিলভারের তুল্যাঙ্ক-১*৭ ৮৮, অর্থাৎ ১০৭৮৮ গ্রাম সিলভার ৩৫ €& গ্রাম ক্রোরিনের সঙ্গে 

যুক্ত হইলে (১৭* ৮৮--৩৫ ৫)--১৪৩ ৩৮ গ্রাম সিলভার কোরাটূড উৎপন্ন হয় । 

১৪৩ ৩৮ গ্রাম সিলভার ব্রোবাইডে ৩৫ « গ্রাম ক্লোরিন থাকিবে। 

মথবা, 5 গ্রাম ১২ ৮%৪ ক্লোরিন থাকিবে। 
১৪৩৩৮ 

উক্ত ব্রোবিন %৪ গ্রাম গোডিয়।ম ক্লৌরাইডে ছিল 

সিলভাবেব তুল্যান্ক_ 
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%$ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে সোডিয়ামের পরিমাণ 

০(৮- ১০৪৪২) শ্রম | 

* ৩৫০৪ গ্রাম ফ্লোরিন (,- ৪) গাম সোডিয়ামের সহিত যুক্ত হয়। 
১৪৩ ৩৮ ৯৪৩৩৮ 

* ৩৫৫ গ্রাম ক্লোরিন নিত 2৮ গ্রাম সৌডিয়ামের সহিত যুক্ত হয়। 
ঠ& 

০ 

পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লেড ডিগরিনিনারলীরন। হা 
মৌলিক পদার্থের মভ যৌগিক-মূলকেরও তুল্যাঙ্ক আছে । ইহার যত ভাগ 

ওজন এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন অথবা ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেনেব 

সহিত যুক্ত ভয় তাহাই উহাঁব তুল্যাঙ্ক হইবে । যেমন, সালফিউরিক আযসিডে 

(72504. ৯৮১ ৯৬ ভাগ ওজনে 504 মূলক ছুইভাগ হাঁইড্রোজেনেব 

সহিত মিলিত হইযাছে । 

904 মূলকের তুল্যাঙ্ক 2২২ ৪৮ 

এই সব মূলক মৌলিক পদার্থ বা অন্য কোন মূলকের সঙ্গে তুল্যাঙ্গ 

অন্থপাত-স্থত্র অনগসারেই যুক্ত হইবে। 

সোডিয়ামের তুলযাঙ্ক_ 

(খ) ন্বেত্রিব্রানমেন্স তুল্যাক্ক নির্পশ্র ই নিদিষ্ট পবিমাণ বেরিষধম 
8৪0০1279১04 -588১0$+27701 

ক্লোরাইড লইয়া উহাকে পাঁতিত জলে ভ্রবীভূত কর] হয। এই ভ্রবণে 

অতিরিক্ত পরিমাণ লঘু সালফিউরিক আাঁসিভ দিয়! উহা হইতে সমস্ত বেরিযাঁম 
“বেরিয়াম সালফেট” হিসাবে অধটঃক্ষিপ্ত করা হয়। এই অব্ররবণীয় বেরিয়াম 

সালফেট যথারীতি ছাকিয়া, ধুইয়! শু অবস্থায় ওজন কবা হয়। মনে কর, 

বেরিয়ামের তুল্যাঙ্ক -%. 

বেরিয়াম ক্লোরাইভের ওজন-5%॥ গ্রাম । 

বেরিযাম সালফেটেব ওজন _%০2 গ্রাম । 

ক্লোরিনেব তুল্যাঙ্ক ৩৫ ৫ | 904 মূলকের তুল্যাঙ্ক--৪৮ 

তাহা হইলে, € গ্রাম বেরিঘ়্াম ৩৫৫ গ্রাম ক্লোরিলের সহিত যুক্ত হইয়া 8৪01, দেয় এব" শু 

গ্রাম বেরিয়াম ৪৮ গ্রাম 504 মূলকেব সহিত যুক্ত হইয়া 8850 দেয় 
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অর্থাৎ (০4৩৫৫) গ্রাম বেরিয়াম ক্লোরাইড (৮4৪৮) শ্রীদ বেরিয়াম সালফেট দিতে পারে । 

৪ ১৫0৪4-8৮) 
ড 22] ০৭০৮০০০০৭৭৪৩২২০০৪৬৩৪৩১০২৩৪৪৭৪২৩১৪৩ক৫৫৪ 755 ঠো গ্রাম 

বন্ততঃ ৪ গ্রাম বেরিয়াম সালফেট পাওয| গিয়াছে। 

জু (2478৮) ১৫৫০। 
(৮41৩৫. ৫) 

ইঞ1 হইতে বেরিযামের তুল্যান্ক এ নির্ণয় করা যায়। 

(গ) অনেক সময় যৌগিক পদার্থের একটি ধাতুকে অপর একটি ধাতু 
দ্বারা প্রতিস্থাপন কর] সম্তব। যেমন, সিলভাঁর নাইট্রেট ভ্রবণে যদ্দি কপার 

দেওয়া হয় তবে সিলভাব বাহির হইয়া অশসিয়া উহাকে কপার নাইট্রেটে 
পরিবতিত করে। 

9/৯61২0)3+ 0055-008003)59-+ 286 

এই রকম প্রতিস্থাপন ব্যাপারে ধাতৃগুলি--কপাঁর এবং সিলভার--উহাদের 

তুল্যাঙ্কের অন্থপাতে অংশ গ্রহণ করে। যদি 6 গ্রাম কপার ভ্রবীতৃত হইয়া %& 
গ্রাম সিলভার বাহিরে আসে, ভাহা। হইলে ₹ :%- ঢা 228৪ | 

[ ঢু, চা যথাক্রমে সিলভার ও কপারের তুল্যান্ক । ] 

অথবা 26 রি ৮ চো 

*সিলতারের তুল্যাঙ্ন জান? থাকিলে, পরীক্ষা দ্বার & এবং / বাহির করিয়। 

কপারের তৃল্যাঙ্ক নির্ণয় সম্ভব ৷ 

এই সকল পদ্ধতি ছাড়াও তাড়িত বিশ্লেষণের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের 

তুল্যাঙ্ক নিরূপণ কর! হইয়া থাকে । তাড়িতরসায়ন আলোচন] করার সময়ে 

এ বিষয়ে জানিতে পার1 যাইবে । 

অনুশীলনী 
(১) ১৫০ সেপ্টি. উষ্ণতা এবং ৭৬৫ মিলিমিটার চাপে ১ গ্রাম ধাড়ুর সহিত আ্যাসিডের 

বিক্রিয়া ফলে ১৯৭ ঘন সেপ্টিমিটার শুষ্ক হাইড্রোজেন পাওয়া! গেল। ধাতুটির তুল্যান্ক কত? 

উত্তর ২ প্রমাণ অবস্থায় উৎপন্ন হাইড্রোজেনের 
১৯৭ ১৭৬৫ ২৭৩ 

আয়তন, ৮. ঘন লেট্টিমিটার 
* (২+৩+7-১৪)১৫৭৬% 
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এক গ্রাম ধাতুর সাহাযো উৎপর হাউড্রোজেনের 
১৯৭ ১৭৬৫১২৭৩১*০৬৪৩৪ 

ওজন -৮ ডি গ্রাম 

হিটার 
7০৫৯১ উত্তর | 

(১) *২ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম লঘু সালফিউরিক আ্যাসিডে দ্রবীভূত করা হইল। বিক্রিয়ার 

ফলে ১৫ সেন্টিগ্রেডে এবং ৭৫১.৫ মিলিমিটার চাপে ২** ঘন সেন্টিমিটার আর্দ্র হাইড্রোজেন পাওয় 

গেল। | ১৫" সেপ্টিগ্রেডে বাষ্পচাপ ১৩ ৫ মিলিমিটার । ] ম্যাগনেসিয়ামের তুল্যান্ক নির্ণয় কর। 

উত্তর £ ১৫০ সেন্ট. ও ৭৫১ ৫ মিজিমিটার চাপে উৎপন্ন হাই্রোজেনের আয়তন-্ম২** ঘন 

সেন্টিমিটাব। প্রমাণ অবস্থায়, উৎপন্ন হাইড্রোেদৈর আয়তন যদি 7 ঘন সেন্টিমিটার হয়, তবে 
77১৭৬, স২০৯১৫(৭৫১ ৫-১৩ ৫) 

পর 

৪৩ ৮৮ 

[7 হিচউ ১ 8:526২15 ঘন সেন্টিমিটার 

দশে ১ ২৮৯৮ 

২০০ ১৮৫১৩৮১৯২৭৩ ৮ উচিত গ্রাম 

৬০ ১১৮৮ 
উক্ত হাইড্রোজেনের ওজন. 

ধাতুর ওঞ্জান ০০ গ্রাম 

" ম্যাগনেসিয়ামেব তুল্যাঙ্ক-- 
৪ ২১৫৭৬০১৫২৮৮ 
১০১৭৩৮১২৭৩১ ০১০৯৯ 

হত ১৭ ৩ 

(৩) * ২১৮ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হীইড্রোক্লোবিক আসিডে দ্রবীভূত হওয়াতে ১৭" সেটি ও 

৭৫৪ ৫ মিলিমিটার চাপে ২১৮ ২ ঘন সেন্টিমিটার হাইচ্ড্রীজেন গ্যাস পাওয়া গেল। ম্যাগনেসিয়ামেব 

তুল্যাঙ্ক কত হইবে? [ ১৭০ সেপ্টিগ্রেডে বাষ্পচাঁপ _ ১৪ ৪ মিলিমিটার ] [ পানা! বিশ্বঃ ] 

(৪) * ৪৯ গ্রাম একটি ধাতু হাইড্রোক্রোরিক আ্যানিডের সহিত বিক্রিযার ফলে ২২" সেপ্টিগ্রেড 
ও ৭৫২ মিলিমিটার চাপে ২৯৫ ঘন সেপ্টিমিটাব হাইড্রোজেন উৎপাদন কবে। ধাতুটির তুল্যাঙ্ক 
নির্ণয় কর। | কলিকাতা] বিশ্ব: ] 

(৫) এক গ্রাম ওজনের একটি ধাতু অব্িজেন দ্বারা জাবণেব ফলে ১৬৬৫ গ্রাম অক্সাইড 

পাঁওয়া গেল। উহার তুল্যাঙ্ক কত হইবে? 

উত্তর। ধাতুব সহিত মিজিত অক্সিজেনের গজন 
আত ১৮৬৬৫--১ »্ম ৬৬৫ গ্রাম। 

১১৫৮ 
ধাতুটির তুলযান্ক » ১৬৫ 

০১২৩৩ | 



যোজাত। ও যোজনভার ১২১ 

(৬) ১১৮ গ্রাম পরিমাণ ওজনের কগার প্রথমে নাইটি,ক জ্যাসিডে দ্রবীভূত করা হইল। 
উৎপন্ন কপার নাইট্রটকে উত্তপ্ত কৰিয়া! স্পর্ণ বিযোজিত করিয়া ১ ৪৮ গ্রাম কপাব অল্লাইড পাওয়া 
গেল। কপারেব তুল্যান্ক নির্ধাবধ কর। 

(২) *২০৫২ গ্রাম মারকিউবিক অল্লাইড উত্তপ্ত করিয়া সম্পূর্ণ বিযোজিত কবিলে 

১৫" সেন্টিগ্রেডে ও ৭৬* মিলিমিটার চাপে ১২ ঘন সেপ্টি, অল্িজেন পাওয়া! গেল। মারকারির 

তুল্যাঙ্ক কত হইবে? 

(৮) ১৯৮৬ গ্রাম কপাব হইতে ২৪৭ গ্রাম কপাঁর অক্পাইড পাওয়া গেল। এবং কপার 

সালফেট জ্রবণে * ৩৪৬ গ্রাম জিন্ক দিলে উহ! দ্রবণ হইতে * ৩৩৫ শ্রাঞ্থ কপার প্রতিস্থাপিত করে। 

(৯) একটি ধাতব ক্লোরাইড ক্লোরিনের পরিমাণ ৩৮ ১১% | ধাতুটিব তুল্যাঙ্ক কত? 

[ বোম্ধে বিশ্বঃ ] 

(১,) কপারের দুইটি অক্লাইডে অক্সিজেনের অনুপাত যথাক্রমে ১১ ২% এবং ২* *৯% ভাগ । 

দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কপারের ভুল্যাঙ্ক কিকপ হইবে? 
(১১) একটি ধাতব ক্লোরাইডের এক গ্রাম বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! গেল ষে উহাতে * ৬১৮৩ গ্রাম 

ক্লোরিন আছে। ধাতুটির তুল্যান্ক কত? 

(১২) ৪ ৪২ গ্রাম উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের উপব দিয় হাইড্রোজেন পরিচালনা করিলে উহা 
হইতে ৩ ৫৪ গ্রাম কপাব পাঁওয়! গেল। কপারের তুল্যান্ধ কত হইবে? 

(১৩) বপার সালফেট দ্রবণে ১৪ গ্রাম ওজনের লোহচর দেওযাতে উহ! হহতে ১৫৭৫ গ্রাম 

পাব অধংক্ষিপ্ত হইযা গেল। লৌহের তুল্যান্ক ৯৮ হইলে কপারের তৃল্যাঙ্ক কত হইবে? 
মনে কব, কপারের তুল্যাঙ্ক 2। 

"তুলাঙ্ক অনুপাত সুত্র” মনুযাধী ২৮ শাম লৌহচর £ গ্রাম কপারকে ভ্রবপ হহাতে 

অধঃক্ষিপ্ত কবিবে। 

অর্থাৎ ১৪ গ্রাম লৌহ ৮ ১৫১৪ গ্রাম কপাব অধঃক্ষিপ্ত কবিবে। 

১৪ 
১১০১৫৫ 

২৮ 

৫০ ১৫৭৫১২৮ 
১৪ 

(১৪) এক গ্রাম জিষ্ক ক্লোবাইড জলে দ্রণাভূত করিয়| উহাতে অতিবিক্ত পরিমাণ সিলভার 

নাইট্রেট দ্রবণ দেওয়া! হইল। বিক্রিয়াব ফলে ২ ১১০ গ্রাম সিলভাব ক্লোরাইড অধংক্ষিপ্ত হইল। 

জিক্কেব তুল্যান্ম কঙ ? 

স্লিভাবের পারমাণবিক গুরু «১০৭ ৮৮ 

ক্লোরিনের পারমাণবিক গুকতৃ-5৩৫ ৪৬ 

অতএব, (১*৭ ৮৮ 1৩৫ ৪৬)-০১৪৩ ৩৪ গ্রাম সিলভার ব্লেরাউডে ৩৫৪৬ প্রাম ক্লোরিন 

থাকে। 

২০৩১ | 
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সুতরাং ২ ১১* গ্রাম সিলভার ক্লোরাইডে ক্লোরিনের পরিমাণ 

২১১১৮৩৫৪৬ 
আছ পেস পাস 

১৪৩ ৩৪ 

২ ১২:৫৯ গ্রাম ক্লোবিনের সহিত ১---১৯:৩১ গ্রাম জিষক যুক্ত আছে। 
১৪৩ ৩৪ ১৪৩ ৩৪ 

| ০৫৪৯ গরম বলোরিনের সহিত | ১-২১১১০৭১ | ২১২১১ শরম জিঙ্ক আছে। 
১৪৩ ৩৪ ত ১১ 

১৪৩৩৪ -২ ১১১৩৫ ৪৬ 
জিস্কের তুলাঙ্ক-_ ৩২ ৪৮ 

২১১ ৃ 

(১৫) * ৪৯৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড জলীয দ্রেবণে লইয| অতিরিক্ত পরিমাণ সিলভার 

নাইড্রেট সহ মিশ্রিত করিলে ১২১ গ্রাম সিলভার (ব্লোরাউড পাওয়া বায । সোডিয়ামের তুল্যাঙ্ক 

বাহির কব। [১-০১০৮, 01৩৫৪ ] 
মনে কর, সোভিয়ামের তুল্যাঙ্ক | 

অতএব, ৪+ ০৫ ৫ শ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে (১*৮+৩৫ ৫)-১৪৩৫ গ্রাম সিলভার 

ক্লোরাইড পাওয়া যাইব । 

» ৪৯৫ গ্রাম সোঁডিযাম ক্লোরাউড-হ_-১৪৩ ৫ ১৪৯৫ সিলভার রে(রাইড 
৮৩৫ € 

_ ১৪৩ ৫ 
অথবা] ১ রি 4৯৫ ৪৯৫ 

৯৪৯৫ 
2০০ ১১৪৩ ৫-+৩৫ ৫3২৩ ২। 

১৭২১ 

(১৬) এক গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্লোবাউড সোডিয়াম, সালফেট জ্বশের সহিত বিক্রিয়া করিয়া 

১২২ গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট উৎপন্ন কবে। ক্যালসিয়ামের তুল্যাঙ্ক কত? | 
[ তুল্াঙ্ক : 01-৩৫"৫ , 904-58৮ 



এস্াস্প তবশ্রযান্ত 

পান্রযাণধিক্ত গুক্ুত্র নির্ণয় 

পারমাণবিক গুকত্ব নির্ণষের কযষেকটি উপায় নিমে প্রদত্ত হইল । 

(১) শ্্যান্নিজাল্রো প্রণালীতে আযাভ্ভোগাড্ড্রো প্রকলেন্ 
লাহাষ্যে পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির কবা যায়, ইহ1 আমর] পূর্বেই দ্বেখিয়াছি। 

(২) পড়ুলহু এবং পেডিটেল্ল স্তর” 00510708৪80 96665 
[.ওআ)3 কোঁন মৌলিক পদার্থের আপেক্ষিক তাপ ও উহার পারমাণবিক 
গুত্ের গুণফলকে ভহার পরমাণু-তাপ (০০১০ 1296) বল] হয় । বিভিন্ন 
পদার্থের পরীক্ষাব ফলে ডুলং এবং পেটিট প্রমাণ করেন £-যষে কোন কঠিন 
মৌলিক পদার্থের পবমাণু-ভাঁপ সর্বদা] একই হয এবং উহার পরিমীণ ৬ ৪ হইয়া 
থাকে ।” কেবলমাত্র কার্বৰ, বোরন, দিলিকন প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক 
পালার্থের ক্ষেত্রে ইহাব ব্যতিক্রম দেখা যাষ। 

অহএব, পাবমাণবিক গু*ত্ব « আপেক্ষিক তাঁপ_ন৬"৪ 
৬৩৪ 

র গুকান্ব - 
পাএমাণবিক গুকহ আ.মপক্ষিক তাপ 

স্থতর।*, কোন মৌলের আপেক্ষিক তাপ নিপাঁবণ করিলেই উহাব 

পাঁধমাঁণবিক গুরুত্ব বাহিব করা যাইবে । সঠিক এবং নিক্ু'ল না হইলেও এই 
উপায়ে পারমাণবিক গুরুত্বের একটি মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যাইবে । 

(৩) নিভূর্ল পারমাণবিক গুরুত্ব নিবূপখ করিতে হইলে প্রথম উহার 

তুল্যাঙ্ক স্থির কর! প্রয়োজন । 

আমর। জানি, পারমাণবিক গুরুত্ব যোজ্যত] ৮ তৃল্যাঙ্ক । 

তুল্যাঙ্ক নির্ণয় করা সম্ভব কিন্তু প্রতাক্ষভাবে কোন পরমাণুর যোজ্যতা 
জনা সম্ভব নহে। তবে যৌজ্যতা যে একটি পুষ্গদংখ্য। [ ১, ২, ৩, ] হইবে, 

তাহা নিশ্চিত । 

যোজ্যতা স্থির কবাঁব জন্য প্রথমত: ডুলং ও পেটিট-এর সুত্র অভযায়ী 

আপেক্ষিক তাপ হইতে স্ুলভাঁবে উহার পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির করিতে 
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হইবে । এই পারমাণবিক গুকত্বকে তুল্যাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলেই যোজ্যতার 
পবিমাঁণ পাওয়া যাইবে । এই ভাগফলের আসন্ন পূর্ণসংখ্যাঁটিকে পরমাুটিব 

সঠিক যোঁজ্যতা রূপে ধরা হয় । যেমন £- 
ডুলং-পেটিট-এর নিয়ম অনুযায়ী ম্যাগনেসিয়ামের মোটামুটি পারমাণবিক 

গুরুত্ব ২৪'৪, উহাব তৃল্যাঙ্ক - ১২ ১৫ 

ম্যাগনেসিয়ামেব যোজ্যত।_ রর ১৫- ২*০১ | 

কিন্তু যোজ্যতা ভগ্নাংশ বা দাশমিক হইতে পারে না। অতএব উহার 

সঠিক যোজ্যতা ২ ধর! হইবে । 

এই যোজাতার দ্বারা তুল্যাঙ্ককে গুণ কবিয়! উক্ত মৌলিক পদার্থটির প্ররুত 
পাবমাণবিক গুরুত্ব নিণীত হয়। 

ম্যাণনেসিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব-২১৫১২ ১৫ ২৪ ৩। 

অতএব দেখা যাইতেছে, পাবমাণবিক গুকত্ব সঠিক বাহির করিতে হইলে £ - 

(ক) প্রথমতঃ উহার আপেক্ষিক তাঁপ স্থির করিয়। স্থল পারমাণবিক 

গুক্ুত্থ নির্ধাবণ কবিতে হইবে । 

(খ) তুলাঙ্ক স্থির করিতে হইবে । 

(গ) উপরোক্ত পারমাণবিক গুকত্ব এবং তুল্যাঙ্ক হইতে মৌলিক পদার্থটির 

সঠিক যোজ্যা নিব্ূপণ করিতে হইবে। 
(ঘ) তুল্যান্ক ও যোজ্যতাঁব গুণফল প্রকৃত পারমাণবিক গুরুত্ব হইবে । 

(৪) মিতসারলিসের সমাকৃতি-মূত্রের (71105010611 010+5 [8৮৮ 01 

[5010)091318177) সাহায্যেও পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির কর। সম্ভব । 

প্রায়ই কঠিন পদীর্থগুলি স্কটিকাকাধে থাকে । অনেক সময় একাধিক 
পদার্থের স্মটিকের আকাব একই রকমের হয়। এই সকল স্কটিকগুলি সমাকৃতি 
ক্ছর্টিক বলা যাইতে পারে । এইসব পদাথের স্ষটিকগুলি আয়তনে ছোটবড 

হইতে পারে, কিন্তু উহাদের কোণ এবং পৃষ্টতলেব সংখ্যা সমান এবং অন্রূপ 

(00:00651907)01078) কোণগুলিও সমান হইযা থাকে । কিন্ত ষেকোন দুইটি 

পদার্থের ম্কটিকের কেবলমাত্র অকৃতিগত সাপৃশ্তই তাহাঁদের সমাকৃতিত্বের 
পূর্ণ লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয় না। লবণের স্ঘটিক এবং হীরার স্টিক একই 

আকৃতিবিিষ্ট বটে,কিন্ উহাদিগকে সমারুতি-সম্পন্ন বলিয়া ধর! হুয় না। 
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কারণ, দুইটি পদার্থের সমারুতিত্ব আকৃতি ছাড়া আরও দুইটি লক্ষণের উপর 

নির্ভর করে। 

(১) উভয় পদার্থের মিশ্র ভ্রবকে কেলাদিত করিলে যে স্ষটিক পাওয়া 

যাইবে, তাহা উভয় পদার্থের অপুদ্বারা গঠিত হইবে, এবং উহার আকৃতি যে 

কোন একটির স্ষটিকের আকৃতির অন্রূপ হইবে । কেলাসন সমক্সে মিশ্র- 

ত্রবটি একটির হ্বারা সম্প্ক্ত হইলেও উভয়ের স্ফটিক একত্র পড়িবে। 

(২) একটি পদার্থের সম্পৃক্ত দ্রবে অপর পদার্থটির একটি ছে'ট স্কটিক 

রাঁথিলে ছোট স্কটিকটির উপর প্রথমৌক্ত পদীর্থেব অণুর পরিস্তাস ছারা 

(79950 উহার আয়তনের বৃদ্ধি হইবে । 

লবণ এবং হীরাব ম্বটিকেব এই সকল বৈশিষ্ট্য না থাকায় উহাদের মধ্যে 

সমাকৃতিত্ব নাই, এইরূপ মনে করা হয়। 

জিঙ্ক সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং ফেরাঁস সালফেট ইহারা 

সমারৃতি স্ফটিক (150290291)005 ০550815) | উহাদের আরুতি একরকম 

এবং জিঙ্ক সালফেট ও ফেবাঁস সাঁলফেটেব মিশ্র দ্রবকে কেলাসিত করিলে ষে 

স্বটিক পাওয়া ধাইবে উহাতে জি্ক ও ফেরাস সালফেট মিশ্রিত থাকিবে । 

অথবা জিঙ্ক সাঁলফেটের একটি স্ফটিক ম্যাগনেসিয়াম সালফ্ষেটের দ্রবণের মধ্যে 

ব'খিলে উহাব উপর অন্ুরূপভাধে মাগনেসিয়াম সীলফেট জমিতে থাঁকিবে । 

এইপ আঁবও অনেক সমারৃতি-স্যটিকেব নাম করা যাইতে পারে ৮ 

১) জিম্ক সালফেট (28904, 7750)» ম্যাগনেসিযাম সালফেট 

(6904১ 7750), ফেরাঁপ সালফেট (75১04) 7720)। 

২) পটাসিয়াম সালফেট (১904), পটাসিযাম ঞোঁমেট (85005) 

(৩) পটাস আলাম [15304 £15 (505)3, 2475097 

ক্রোম আলাম [2904১ 012 (505)3১ 24 550] 

(৪) কপার সাঁলফাঁইভ (0৫95) এব” সিলভার সালফাইভ (823) 

ইত্যাদি, ইত্যাদি 

এই সকল সমারুতি-সম্পন্ন পদার্থগুলিব সঙ্কেত ষদ্দি পরীক্ষা করা যায়. তাহা 

হইলে দেখা যাইবে, উহাদের অনুগ্তলিতে মোট পরমাণুর সংখ্যা'একই এবং ছুই 

একটি পরমাণুর স্থলে অন্য ছুই একটি পরমাণু থাঁকিলেও উহাদের সংযু্তি একই 
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রকমের । যেমন, 72904 এবং 79004 1 ইহা হইতে মিতমারুলিস 

একটি নিয়ম আবিষ্কার করেন :- 

“যে সমস্ত যৌগিক পদার্থের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা এবং সংযোজন! পদ্ধতি 

এক রকমের, তাহাদের স্কটিকগুলি সমাঁরৃতি-সম্পন্ন ।৮ 

অর্থাৎ, “সমান সংখ্যক পরমাণু একই প্রকারে সংযোজিত হইয়া! সমাকৃতি 

স্বটিক সৃষ্টি করে। এই সকল স্ষটিকের আকৃতি কেবলমাত্র উহাদের পরমাণু- 
গুলিব সংখ্যা ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে, পরমাণুর রাসায়নিক প্ররুনি 

বা ধদের উপর নিতব করে ন11” 

ইহাকেই সমাকৃতি সূত্র (19৮৮ ০ [9010)0:1)1520) বল। হয়। 

অতএব বুঝ] যাইতেছে, ছুইটি সমারুতি-সম্পন্ন পদার্থের অথুতৈ যে মৌলিক 

পদার্থটি বিভিন্ন হইবে, তাহাদের পরমাণুর সংখ্যাও একই হইবে। যেমন 
পটাসিয়াম সালফেট এবং পটাসিয়াম সেলিনেট সমাকৃতি-স্ফটিক হ্ষ্টি করে। 

পটাসিয়াম সালফেটের সঙ্কেত 59041 অতএব, পটাঁসিযান্ম মেলিনেটেব 
সক্কেতকে 2504 হইতে হইবে । কারণ হুত্রান্যাধী পরমাণুর সংখ্যা ও 
সংযৃতি এক হওয়া প্রয়োজন । যেহেতু সালফেটে একটি সালফার পরমাণু 

আহে, সমারৃতি সেলিনেটেও উহার পরিবতে একটি সেলিনিষাম পরমাণু 

থাকিতে হইবে | 

এই নিযমটির লাহাখ্যে পাধমাণাবক গুক্ত্ব স্থিব করা যাইতে পাবে । একটি 

উদ্দাহবণ হইতে উহ সহজে বুঝ। যাইবে । 

উদাহরণ 2 পটাসিয়াম সালফেট ও পটাসিয়াম সেলিনেট সমাকৃতি সম্পন্ন পদার্থ । 

বিশ্লেষণে দেখা গিষাছে পটীসির'ম সেলিনেটে শশকবা ৬৫৭৭ ভাণ পিলি'নয়াম আছে। 

সেলিনিয়ামেব পারমাণবিক গুরুত্ব কত? 

যহেতু পটাসিয়াম সালফেটের সঙ্কেত 7:১০ এব* উহার সহিত সেলিনেট সমাক্কতি অতএব 

পটাসিয়াম সেলিনেটের সঙ্কেত £5৭5০04 হইাব। 

সেলিনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব যদি ৪ হয়, তবে ? &৭৪0$-এর আণাঁবক গুরুত্ব হইবে, 

789৫০৬7২৯৩৯ ৯৯47৮41৪৯১৬ [ 1:৩৯ *৯, 0০১৬ পাবমাণবিক গুরুত্ ] 
১৪২ ১৯৫ 

অতএব, উক্ত পদার্থে সলিনিয়ামর শতকরা] অনশ ৮৯১৭৭ 
১৪২১৯-০৬ 
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89১৩৩ 
শাশাাীশিজ ৩৫ ণ ৭ 
১৪২ ১৯--% 

১ প্আণ৯১৬ 

সেলিনিয়াষকের পারমাণবিক গুরুত্ব - ৭৯১৬ । 

উদাহরণ । একটি অজ্ঞাত ধাতুর ক্লোরাইডে শতকরা! ২৯ ৩৪ ভাগ ক্লোরিন আছে, 

এবং উহা পটাসিয়াম ক্লোরাইডের সহিত সমাকৃতি-সম্পন্ন। পটাসিয়াম ক্লোরাইভে ক্লোরিনের অংশ 
শতকরা ৪৭ ৬৫। ধাতুটির পারমাণবিঞ গুরুত্ব নির্ণঘ কর। 

ধাতুটির ক্লোরাইড. ২৯৩৪ গ্রাম ক্লোরিন (১০* --২৯ ৩৪)-5৭০ ৬৬ গ্রাম ধাতুর সহিত যুক্ত হয়। 

গ্রাম ক্লোরিন ২১৩৪-৮২-৪০ গ্রাম ধাতুর সহিত যুক্ত হয । 

পটাসিযাম ক্লোরাইডে, ৪৭৬৫ গ্রীম ক্লোবিনেব সঙ্গে (১০*-৪৭৬৫ )-৫২*৩৫ গ্রাম 

পটাসিযাম যুক্ত হয়। 
৫৭ ৩৫ 

১ গ্রাম ক্লৌরিনের সঙ্গে ১,.৬৫-০১**৯ গ্রাম পটাসিয়াম যুক্ত হয়। 

অর্থাৎ সমাকৃতি-পদার্থ দুইটিতে সমপরিমাণ ক্লোবিনেব সঙ্গে যুক্ত ধাতু ও পটাদিয়ামের ওজনের 

অনুপাত-্«ৎ ৪* : ১০৯। 

কিন্ত, এই দুইটি পদার্থে ধাতু ও পটাসিয়ামেব সমান সংখ্যক পবমাণু থাকিবে অর্থাৎ টহাদের 

ওজনের অনুপান্ত উহাদের পারমাণবিক গুরুত্বের অনুপাতে হইবে । 

ধাতুর পারমাণবিক গুরুত_ _২৪* 
" পটাসিয়ামের পারমাণবিক গুরু ১৭৯ 

ধাতুর পারমাণবিক গুরু: ৮৩৯ [৮০৬০] 
১52৮1 

মনে রাখিতে হইবে, এইভাবে পাবমাণবিক গুকত নির্ণয় করিতে হইলে 

পদ্দীর্থগুলিব স্কটিক সহজপ্রাপ্য হওয়া প্রয়োজন, এবং মৌলদের একটির 

পাবমাণবিক গুরুত্ব জানা আবশ্যক । 

(৫) পর্যায-সারণীর সাহায্যে ও (29110010 0১1০) কোন কোন মৌলিক 

পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব জান! যাঁয়। 

১। একটি ধাতুর আপেক্ষিক তাপ * ১২১ এবং তুল্যাঙ্ক ১৭৮। উহার পারমাণবিক 

গুকত কত? 

পরমাণু তাপ __ ৬৪ 
উঃ। দুল পারমাণবিক শুরতআপেক্ষিক তাপ ৯১২১ ৫২ ৯ 
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পারমাণবিক গুরুত্ব_ ৫২৯ »০২" 
ধাতুর যোঙ্যতা1-* - শুট সি "রণ 

যেহেতু যোগ্যতা পুর্ণ সংখ্যা হইতে হইবে, স্ুতর।ং উহার যোজ্যতা হইবেস্৩। 

উহার প্রকৃত পারমাণবিক গুরুত-৩১১৭ ৮-৫৩৪। 

২। এক গ্রাম ওজন একটি ধাতু সালফিটরিক আ|সিড হইতে প্রমাণ অবস্থায় ১২৪২ ঘন 

সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। ধাতুটির আপেক্ষিক তাপ--* ২৩৮; উহার তুল্যান্ক, 

পারমাণবিক গুরুহ ও যোজ্যতা নির্ণয় কর। ( এলাহাবাদ, ১৯৩২) 

উত। উৎপন্ন হ।/ইড্রোজেনের €জন ৮১২৪২১০৩০৬৭ গ্রম 

হু তুল্যাঙ্ক- রী 

ধাতুটির ১২৪২১১০৪৩০৯ ই 

+ ৬৪ 
ধাঁডুটির গল পারমাণবিক গুরুত্ব ইভ ৮ 

অতএব, উহার যোঙ্গাতা- ১ ৩,৯। 

যেহেতু যোজাতা পূর্ণ সংখ্যা হইতে হইবে, অতএব উহার ষোঞ্যতা--৩ 

উহার প্রকৃত পারমাণবিক গুরুত-৩১৮ ৯৯-০১৬ ৯৭| 

৩। একটি উদ্বায়ী ধাতুর তুল্যাঙ্ক ১০৩ এবং আপেক্ষিক তাপ-**৩৩) * ২৫ গ্রাম পবিমাণ 

ধাতুর ৫০০* সেপ্টিগ্রেডে এবং প্রমাণ চাপে বাম্পীয় আয়তন *৯ ৫ ঘন সেন্টিমিটার । উহার আণবিক 
এবং পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর। 

৪। একটি ধাতুর আপেক্ষিক তাপস্ম* ১৫২। উহার *৪৯ গ্রাম হাইড্রেক্লোরিক আসিড 

হইতে ২২০ সেপ্টিগ্রেডে ও ৭৫২ মিলিমিটার চাপে ২৯৫ ঘন সেন্টিমিটার অনার (৭: ) হাইড্রোজেন 

উৎপন্ন করে। উহার তুল্যাঙ্ক ও পারমাণবিক গুরুত্ব কত? ( কলিকাতা বিশ্বঃ, ১৯৩৪ ) 

৫| ২০ গ্রাম টিন লঘু হাইড্রোব্লোরিক আসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে প্রমাণ অবস্থায ১১২ 

লিটার হাইড্রোজেন পাওযা! গেল এবং ১৪ ১ গ্রাম টিন অপরিবতিত অবস্থায় রহিষ1! গেল। টিনের 

ক্লোরাইডের বাম্প-ঘনহ »৯৪"৫ | টিনের পানমাণণিক গুরুহ কত ? 

৬। * ৫৫৭৪ গ্রাম পরিমাণ একটি ধাতু হতে * ৬৮১৭ গ্রাম হার অক্সাইড পাওয়া গিয়াছে । 

ধাতুটির আপেক্ষিক তাপ-* *৫%। উহার পারমাণবিক গুরুত্ব বাহির কর ' 

৭1 ২৮৯৭২ গ্রাম ভিএ্-অক্পলাহিড হাইড্রোজেনের সহিত উত্তপ্ত করিযা ৯ ২৫৬৭ গ্রীম ি্ব 

পাওয়া যায়। ভিস্কের আপোক্ষক তাপ ০০৯ । উহার পারম।ণবিক গুরুত কত গ 

৮। একটি ধাতু ক্লোরাইডে শতকর1 ২* ২ ভাগ ধাতু আছে। উহার আপেক্ষিক তাপ '২২৬। 

উহার পারমাণবিক গুরুতর কত হইবে? 

৯। পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটে দ্যাঙ্গানিজের পরিমাপ শতকরা! ৩৪'৮ ভাগ । উহার সতিত 

পটাসিয়াম পারক্লেররেট সমাককৃতি (8:010$)1 খ্যাঙ্গানিজের পারমাণবিক গুরুত্ নির্ণয় কর। 

[ চ-5৩৯, 03০১৬, 01255৩৫ ৫ ] 
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১*। 4, এবং ৪ ছুইটি ধাতুর অক্সাইড সমাকৃতি-সম্পন্ন । £.-এরয় পারমাণবিক গুরুত ৫২, এবং 

উহার ক্লোরাইডের বাষ্প-ঘনতব-৭%। ৮-এর অক্সাইডে অক্লিজেনের অংশ শতকর| ৮৭১ তাগ। 
8-এর পারমাণবিক গুরুত্ব কত হইবে ? (রেজুন, ১৯২৭) 

১১। ফেরিক ত্যালামে শতফর! ১১ *৯ ভাগ আয়রন এবং ২৫৪৫ ভাগ সালফার-অক্সাইড 

আছে। উহার সমাকৃতি সাধারণ আযালামে শতকরা ৫ ৬৮ ভাগ আযলুমিনিক্লাম এবং ৭"*১ ভাগ 
সালফাব-অক্লাইড আছে। আয়রনের পাবমাণবিক গুরুত্ব --৫৫ ৮, আযালুমিনিয়ামের পারমার্পবিক 
গুরুত্ব কত? 

১২। * ২২ শ্রাম একটি পাতব ক্লোরাইড হইতে ক্লোবিনকে সম্পূর্ণ ্ ধপে অধংক্ষিপ্ত করিতে **৫১ 

গ্রাম সিলভার নাইট্রেট প্রয়োজন । ধাতুটির আপেক্ষিক তাপ "৫৭ হইলে উহার পারমাণবিক 

গুরুত্ব কত হইবে ? 

ভ্রাঁদস্ণ অম্থ্যাস্্ 

তিংবিষ্সেষণ 
৯২-৪। "সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে অ।মুরা সবাই ক্ণনি বিদ্যুৎ সমস্ত বস্তর 

ভিতর দিয়! চলাচল করিতে সক্ষম নয়। লৌহ, স্বণ্, তাম্র প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, 
অথবা আঁসিড বা লবণের জলীয় দ্বণ অনায়াসে তভিৎ পরিবহন করিতে 

পারে। ইহাদ্দিগকে ভড়িৎ-পরিবাহ্ী বা বিদ্যুত-পরিবাহী (০900806০02৪) 
বলাঁ যাঁয়। সাধারণ অঙ্গীর, গন্ধক, কাঠ ব। চিনি ইত্যাদির ভিতর দিয়া 

কখনও বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলাচল সম্ভব নয়। ইহারা অ-পরিবাহ্ী (900- 
60128006018 )। 

যে সকল পদার্থ বিছ্যৎ-পরিবহন করিতে সক্ষম তাহাদের ছুইটি পায়ে 

বিভক্ত করা চলে। 
(১) কোন কোন বস্ত বিছ্যৎ-পরিবহন করিতে পারে, কিন্ত ভড়িত-গ্রশাহ 

দ্বারা তাহাদের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। ধাতুগুলি এই পধায়ে 
পড়ে । আয়রন বা কপারের ভিতর দিয়! বিদ্যুৎ অতি সহজে প্রবাহিত হয়) 
কিন্তু তাহাতে উহাদের কোন রাঁসাঁয়নিক বিকার হয় না। 

(২) কোন কোন বস্তর ভিতর দিয়! বিছ্যুৎপরিবহন কালে, বস্তগুলি 

বিযোজিত হইয়া যায়, এবং নৃতন পদার্থের স্থঙি করে। আ্যাসিড, -ক্ষার এবং 
১৭---৯ 



১৩০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

লবণ ছাঁতীয় পদার্থের দ্রবণ এই পর্যায়ে পড়ে। ইহারা! সকলেই যৌগিক 
পদ্দার্থ। সমস্ত যৌগিক পদার্থের অবশ্য বিদ্যুৎ-পরিধছন করার ক্ষমতা নাই। 

যেমন, চিনি, তেল বা! স্টার্চ কোন অবস্থাতেই বিচ্যৎ-পবিবাহী হয় না। যে 
সকল যৌগিক-পদার্থ বিদ্যুৎ-পরিবাহী, তাহারাও কঠিন অবস্থা তডিৎ 
পরিবহন করিতে পারে না। কেবলমাজ্র গলিত অবস্থায় অথবা কোন কোন 

দ্রাবকে ভ্রবীতৃত অবস্থায উহার তডিৎ-পরিবাহী হইয়া! থাকে । 

লবণের স্ধটিকের ভিতর দিয়! বিদ্যুৎ-চঁলন] সম্ভব নয় কিন্তু লবণের 

গলিত অবস্থায় অথব1 উহার জলীয় দ্রবণেব তিতব দিয। স্বচ্ছন্দ বিদ্যুৎ-প্রবাহ 

চলিতে পাবে । এই সমস্ত বস্তর ভিতর বিছ্যুৎ্- প্রবাহ দিলে উহাার। বিষোজিত 
হইয1 যাঁয়। যেমন খাগ্য লবণের জলীয় দ্রবণ বিদ্যৎ-সাহাষ্যে ক্লোরিন এবং 
কষ্টিক সোডাতে পবিণত হয়। 

যে সকল তরল পদার্থ বাত্রবণ বিদ্যুৎ-প্রবাহে বিযোৌজিত হয তাহারা 

ভড়িৎ-বিশ্লেষ্য (815091566) নামে অভিহিত । বিদ্যুতৎ-সাহায্যে পদার্থের 
বিষোৌজনকে তডিৎ-বিশ্লেষণ (£160০0:015515) বল] হয । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তডিৎ্-বিঙ্লেষণের জন্য আযাসিড, ক্ষার বা লবণের দ্রবণ 

ব্যবহৃত হয়। এই সকল দ্রবণকে একটি পাত্রে বাখিযা উহার ছুই প্রান্তে দুইটি 

ধাতুর পাত আংশিক ডুবাইয়! রাঁখা হয়। এই পাত দইটি তারেব সাহায্যে 
একটি ব্যাটারীর পজিটিভ এবং নেগেটিভ মেরুর সহিত যোগ করিযা দ্বাল, 
ভ্রবণের ভিতর দিযা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইযা৷ থাকে । এই দুইটি ধাতুব পাকে 
তড়িগু-ছ্বার (:150£:969) বলে। যে পাতটি পজিটিভ মেরুব সহিত সংযুক্ত 
তাহাকে আ্যানোড (৫০০৫) এবং অপরটি যাহা নেগোটভ মেরুব সহিত 

সংযুক্ত তাহাকে ক্যাথোড € 08110 ) বলা হয়। অতএব বিদ্যুৎ 

'আনোড-ঘাবে দ্রবণে প্রবেশ করে এবং ক্যাথোড-দাবেব সাহাষো নিগত হয় 

(চিত্র ১২ক)। একট লক্ষ্য করিলেই দেখ! 

যাইবে, বিদ্্যৎ্-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণেব + ২ ব্যাটারী 

ভিতরের পদার্থটি বিযৌজিত হইযা ষাইতেছে + রর _] 

এবং এই বিযোঁজন-ক্রিয়! কেবলমাত্র তভিৎ- রঃ নি 

ছ্বারের নিকটেই হইয়া থাক্কে, সম্পূর্ণ প্রবণের চির 

ভিতর হয় না। চত্ত ১২ক 



তড়িৎ-বিস্লেষণ ১১, 

ভ্রবণের পরিবর্তে পদার্থগুলি গলিত অবস্থায় লইলেও এই উপায়ে তাহাদের 

তড়িৎ-বিশ্লেষণ হইয়া থাকে । 
আ্যানোড ও ক্যাখোড হিসাবে যে কোন ধাতু ব্যবহার করা চলে। সাধারণতঃ প্লাটিনাম ও 

কপারের প্রচলন বেণী, কিন্তু প্রয়োজন অনুসায়ে নিকেল, আয়রন, গ্যাসকার্বন, গ্রাফাইট প্রভৃতি 
বিদ্যুৎপরিবাহ্ক বন্তও ব্যবহাত হয়। 

৯২-২। তাঁড়িত-নিস্সোজন্ন-ল্রাদিগ (285০ ০৫ 
ঢ165০৮০15615  701550901201010 ) £ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আরহেনিয়াম 

(401)50105 ) তাহীব বিখ্যাত তডিৎ্বিয়োজন-বাদ প্রবর্তন করিয়া বিছ্যুৎ- 

প্রবাহ দ্বারা কি ভাবে যৌগসমূহের বিয়োঁজন হয় তাহা বুঝাইয়। দেন। এই 

মতান্রযাঁয়ী তভিত্-বিশ্লেম্ত পদার্থগুলি দ্রবীতৃত অবস্থা প্রাপ্ূ হইলেই অস্থায়ী 

এবং ম্বত:তঙ্থুর হইয়া পডে। পদার্থের অধুগুলির অল্লাধিক অংশ বিযুক্ত ব৷ 
বিশ্লিষ্ট হইয়া ষায়। এই অথুগুলি ভাঙিয়া একাধিক সুক্ষ কণায় পরিণত হয। 

প্রত্যেকটি অণু হইতে দ্রই প্রকাবের তডিত-যুক্ত কণীর সৃষ্টি হয়-_-কতকগুলি 

হঁ-ধর্মী বা ধনাত্মক এবং অপবগুলি না-ধর্মী বা খণাত্সক বিদ্যুৎ-যুক্ত | 
যেমন, সোঁডিযাম ক্লৌরাইভ জলে প্রব হইলেই উহাঁব অধিকাংশ অণু 

ভাউিয়া যায়। প্রত্যেকটি সোডিয়ায ক্লোরাইডের অণু হইতে একটি হা-ধমী 

সোডিয়াম এবং একটি না-ধ্মী ক্লোরিন কণা উৎপন্ন হয়। সেইরূপ কপার 

ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে, উহার একটি অণু হইতে একটি হা-ধমী কপার এবং 

দুইটি না-ধমী ক্লোরিন কণার উদ্ভব হয়। 

[801- 8++01- 17101-1771+ 87 

05015- 09+++201- তাল +1- 

উপবে “4" এবং '__" চিন্ধ হ্বাবা| হা-ধর্মী এবং না-ধর্ষী কণা নির্দেশ করা হয়। এর্পপ একটি 

চিহ্ন বিদ্যুতেব একটি একক বুঝায | হ-ধর্মী এবং না! ধর্মী বিছ্যুৎকে যথাক্রমে পরা। এবং অপর! 

বিদ্যুৎ নামেও অভিহিত করা হয়। 

হাঁধমী এবং নাধর্মী কণ! সমান-সংখ্যক নাও হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র 
' পরা-বিদ্যতের এককেব পরিমাণ এবং সমগ্র অপবা-বিদ্যতের এককের পরিমাণ 

সমান হইতে হইবে । অতএব, পরা এবং অপর! বিদ্যুৎ সমপরিমাঁণে থাকার 

জন্য দ্রবণটি তড়িত-নিরপেক্ষ বা তড়ি-উদ্দাসী (:19068081] 2606:51) 

হইয়। থাকে । 



১৩২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

পদার্থের অণু বিয়োজিত হইয়া যে সমস্ত বিদ্যুত্যুক্ত কণার স্প্টি করে 

তাহাদের “আয়ন ৫০78) বলে। পরা-বিছাত্যুক্ত কণাকে “ক্যাটায়ন, 
( ০৪৮:০7 ) এবং অপরা-বিদ্যৎযুক্ত কণাকে “ক্যানায়ন' (9:80 ) বলে। 

সংক্ষেপে, পদার্থে অনুর এই প্রকার তডিত্যুক্ত কণাতে বিয়োজনকে 

“"আয়নিত হওয়া” বলা হয়। 
কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু এবং উহার বিছ্যুৎযুক্ত আয়নের ধর্মগুলি 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন । যেমন, সোডিয়ামের পরমাণু জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র 

রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু হাঁধর্মী সোডিয়াম আয়নের সঙ্গে জলের কোন 

ক্রিযা দেখা ষাঁয় না। অন্যান আয়ন ও পরমাণু সন্বদ্ধেও একই কথ প্রযোজ্য । 
অনেক ক্ষেত্রে তডিৎ-বিশ্লেষ্ত পদার্থের অণু বিয়োজিত হইয়া যৌগ-মূলকের 

আযনও স্ষ্টি করিতে পাঁরে। যেমন "__ 

725১04-217++904-- 

ওা03-1+ +103- 

(74)250$- 2] 4++ 5047 

দ্রাবের বিযষোজনের ফলে যে সকল আন উৎপন্ন হয় উহাদের কোন 

একটিকে পৃথক করিয়1 লওয়৷ সম্ভব নয এবং দ্রবণ হইতে জল সরাইয়া লইলে 

পুনরাঁয় পদার৫ঘটি ফিরিয] পাওষা যা । অর্থাৎ বিপবীত-ধর্মী আয়নগুলি পবম্পর 

পুনমিলিত হয। | 

জলীয় দ্রবণে আযাসিডেব অণুগ্তলি বিয়োজিত হইয1! ন+ এবং আযানায়ন 
হয়! কোন কোন আযাসিডে প্রায় সবগুলি অণুই ভািয়! যায়। যেমন, 

701১ 7290 ইত্যাদি । 

ইহাদের তীব্র-জ্যালিভ €90:008 ) বলা হয়। আবার কোন কোন 
আাসিডের সামান্য কিছু অণু বিয়োজিত হয় মাত্র অপব অণুগুলি আযনিত হয় 

না। ইহারা মৃত্-আসিভ (6৪ )। যেমন, আসেটিক আযসিড, 

০785 00077, কার্ধনিক আযসিভ, [7200৭ ইত্যাদি । 

সেইরূপ তীব্র ক্ষারগুলি, যেমন ৪07, 07, প্রায় সম্পূর্ণ বিযোজিত 

হয়। কিন্তু মৃছু-ক্ষারগুলি, যেমন 407, সামান্ধ বিয়োজিত হয়। 

ঘ্যাসিভ বা ক্ষারের তীব্রতা বিয়োজনের পরিমাণের উপর নির্ভব করে। ষে 

আযাসিড যত বেশী বিয়োজিত হয় সেইটি তত বেখী তীব্র 



ভড়িৎ-বিশ্লেষণ ১৩৩ 

লবণগুলির বিয়োজন সর্বদাই খুব বেশী। উহার! জলীয় ভ্রবণে প্রায় সম্পূর্ণ 

বিয়োজিত অবস্থায় থাকে । 

৯২-৩। ন্িম্বোজন্ন ও ভ্িিম্োছজন্ন € [)600287008161020 

8780 1)18800186107) ) £ বস্ততঃ পদার্থের বিযোজন এবং বিয়োজনের ভিতর 

একটা প্রভেদ আছে । পদীর্থ যখন বিষোঞ্জিত হয় তখন উহার অধুগুলি ভাঙিয়া 

একাধিক নৃতন পদার্থের স্থষ্টি করে। ইহারা সহজে আর পুনমিলিত হইয়া 

আদি পদার্থে পরিবততিত হয় না । যেমন, 201095-27:014+309, 

কি বিয়োজনকালে পদার্থের অধুসকল বিষ্লিষ্ট হইয়া একাধিক বস্ত বা 

আয়ন উৎপন্ন করে। এই সকল উৎপন্ন বস্ত বা আয়ন আবার সহজেই মিলিত 

হইয়া পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অগুর তড়িৎ-বিয়ৌজন সর্বদাই এই পর্যায়ে পে £ 

[01-24-0183 বাল +01-75+7701 

(সমীকরণ প্রকাশকাঁলে বিয়োজন ক্রিয়াটিতে সমীকরণ চিহ্ের পরিবর্তে 

ছুইটি বিপরীত-গতি চিহ-১ব্যবহৃত হয় । ) 

সাধারণ অর্থে বিযোজন এবং বিয়োজন এই দুইটি শব্দের ভিতর কোন পার্থক্য নাই। এখানে 

আমর! শব্দ ছুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাব করিতেছি । পদার্থের একমুখী বিভাজনকে বলা হইয়াছে 

বিবোজন, বিস্তু বিভাজনটি যদি উভমুখী হয় তবে উহাকে বিয়োজন বলা হইবে । 

১২-৪। আঅুড়িশু-ভিল্েজ্ল 2 ত্রবণের মধ্য দিয় বিছ্যৎ্-প্রবাহ 
পরিচালনা করিলে ভ্রাবের অধুগুলি বিগ্লিষ্ট হইয়া নৃতন পদার্থ উৎপন্ধ করে । 
বিদ্যুৎ আনোডের সাহাঁধ্যে দ্রবণে প্রবেশ করে এবং আনোড হইতে 

ক্যাথোডের দিকে প্রবাহিত হয়। অতএব আনোডকে আমর পরা-প্রান্ত 

(০511৮ 600) এবং ক্যাথোডকে অপরা-প্রান্ত 00689075500) বলিতে 

পারি। বিছ্যুৎ-প্রবাহের ফলে না-ধর্মী আয়নগুলি স্বাভাবিক আকর্ষণেই 

বিপরীত-ধর্মী পরা-প্রাস্তের দিকে এবং ঠা-ধমী আয়নগুলি অপরা-প্রান্তের দিকে 

ধাবমান হয়। আযানায়নগুলি ষখন পরাবিদ্যুৎ-সম্পন্ন আযানোৌডের উপর 

আসিয়া পডে তখন উহাদের অপবা-বিছ্যৎ লোপ পাক এবং উহার! বিদ্যুতৎ্হীন 
কণ! বা পরমাণুতে পরিণত হয়। ক্যাথোডেও এই ভাবেই ক্যাটায়নগুলি 

বিছ্বুত্হীন হইয়া পরমাণু বা কণাতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে | ফলে ছুইটি 

তড়িৎ-দ্বারে পদার্থটি দুইটি নূতন পদার্থে বিশ্লেষিত হইয়া পডে” তড়িৎ- 

বিশ্লেষণ সর্বত্রই এই ভাবে হয়। 
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প্লাটিনাম তড়িৎ-ছারের সাহায্যে জিঙ্ক ক্লোরাইভ দ্রবণে বিছ্যৎ-প্রবাহ 

সঞ্চারিত করিলে জিঙ্ক ক্যাটায়ন ক্যাথোডে গিয়। দুইটি অপরা-বিদ্যুতের একক 

সহযোগে জিঙ্ক পরমাণুতে পর্যব্িত হয় । ক্লোরিন আযানায়ন আযানোডে যাইয়া 

একটি অপরা-বিদ্যুতের একক পরিত্যাগ পূর্বক ক্লোরিন পরমাণু এবং অবশেষে 

ক্লোরিন অণুতে পরিণত হয়। এইভাবে জিঙ্ক ক্লোরাইড তড়িৎ্-বিশ্লিষ্ট হইয়] 

জিন্ক ৪ রোৌরিশ উৎপন্ন করে, 

22005195520 42001 2001-- 2625 2001 

2217 +22757122) (01-40155 0019. 

ক 5) &৮*-অপরা-বিছ্যৎ একক ( 0016 0£1)6880156 €16০01০1 )। 

জিঙ্ক ক্লৌরাইডের পরিবর্তে জিঙ্কের যে কোন দ্রবণীয় লবণ, ষথা জিঙ্ক 

সালফেট, জিঙ্ক নাইদ্রেট প্রভৃতি, তডিৎ-বিশ্লেষণ করিলে দেখা ষায় সর্দাই জিঙ্ক | 

ক্যাথোডে সঞ্চিত হয়। ক্যাথোড অপরা-বিদ্যুৎ্বাহী। অতএব, জিঙ্ক আয়ন 

সব সময়ই হা-ধমী বা পরাবিছ্যুৎ্-যুক্ত হইবে । 

আবাব জিঙ্ক ক্লোরাইড না লইয়া যে কোনও ধাতুব দ্রবণীয় ক্লৌরাইড 

যথা__পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ব্লৌরাইড, কপার ক্লোরাইড প্রভৃতি, 

লইলে সর্ধদাই ক্লোরিন আযানোডে নির্গত হয়। আাঁনোভ পরা-বিদ্যত্বাহী। 

স্বতরাং সবদাই ক্লোবিন আয়ন না-ধমী বা অপরা-বিছ্যুৎ্বাহী হইবে । 

বাস্তবিক পক্ষে দেখা গিয়াছে, জিস্ক এবং অন্যান্য যে কোন ধাতুব আয়ন 

এবং হাইড্রোজেনের আয়ন সকল লমযেই হা-ধর্মী বা পরা-বিদ্যৎ-সম্পন্ন হইয়া 

থাকে । পক্ষাস্তরে সমস্ত অধাতৃ-পদীর্থের আয়ন অপরা-বিদ্যুৎ-সম্পন্ন ব না-ধমী 

হয়। এই কারণে হাইড্রোজেন এবং ধাতব মৌলসমূহকে পর।-বিদ্যুবাহ্থী 

(616০6:০-00991025০) এবং হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্তান্ত অধাতব মৌলিক 

পদার্থগুলিকে অপরা-বিদ্ধযুৎবাহী (616০৮০00688 0৮6 ) বলিয়া গণ্য 

করা হয়। 

বিভিন্ন পদ্দার্থের তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে কি কি বস্ত উৎপন্ন হইবে তাহা! ষে 

কেবলমাত্র সেই পদীর্ঘের উপর নির্ভর করে, তাহ] নয়। পরস্ত ভড়িত্-বিশ্লেষণ- 

কালীন অরস্থার উপবও নির্ভর করে । অনেক সময়েই তড়িৎ-বিঙ্লেষণের ফলে 

যে পদার্ঘট তড়িৎ্ঘবারে উৎপন্ন হয় তাহা পরে ভ্রাবক অথবা তডিৎ্-দ্বারের 



তড়িৎ-বিস্লেষণ ১৩৫ 
ধাতুর সহিত বিক্রিয়ার ফলে আবার নৃতন রকম পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। 
কয়েকটি উদাহরণ হইতেই ইহ বুঝ! যাইবে । 

কপার সালফেটের তড়িৎ-বিশ্লেষণ £ বিয়োজনের ফলে কপার সালফেট 
অ্রবণে ০**ক্যাটায়ন এবং 9০4-- আ্যানায়ন থাকে । ছুইটি প্লাটিনাম ভড়িৎ- 
দ্বারের সাহায্যে এই ত্রবণে বিছ্যুৎ-প্রবাহ দিলে ক্যাথোঁডে কপার নির্গত হয়। 
আযানোডে 309£-- আয়ন গিয়া উহার অপরা-বিদ্যুৎ পরিত্যাগ করিয়া 904 
যৌগিক-মূলকে পরিণত হয়। কিন্তু 904 যৌগিক-মূলক, উহার পৃথক অস্তিত 
নাই। উহা জলের সহিত তৎক্ষণাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা অক্সিজেন উৎপন্ন 
করে। 'অক্সিদেন আনোড হইতে বাহির হইতে থাকে। 

ক্যাথোডে 2 00+++2855 0. 
০0১0৫ ০০+++50$-- 

আনোডে : ১০৫--- 2০৯ 904 

2১0) +217250 -272904+4-02 

প্রাটিনাম শডিৎ-দ্বার সাহাঁযো কপার সাঁলফেটের তড়িৎ-বিশ্লেষণে 
কপার ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। 

কিন্ধ তড়িত্“দ্বাব দুইটি যদি প্লাটিনামের পরিবর্তে কপারের তৈয়ারী হয় 
তাহা হইলে 304 যৌগমুলক জলের সঙ্গে বিক্রিয়া না করিয়া কপার 
আননোডের সঙ্গেই বিক্রিয়া করে এবং কপার সালফেট উৎপন্ন করে। ফলে 
আনোডের কপার দ্রবীভত হইয়] থাকে । 

50)4+ 00. 0890) 

কপারের তভিৎ-দ্বার সাহায্যে কপার সালফেটের তড়িৎ-বিশ্লেষণে 
ক্যাথোডে কপার পাওয়া যায় এবং আনোডের কপার ভ্রবীতৃত হয়। 

হলেল্ল ভড়িত-বিশ্লোহ্প £ জল হথুপরিবাহী না হইলেও উহার 
ভিতর বিছ্যুৎ চলাচল করিতে পারে এবং জল তড়িৎ-বিশ্লেত্ত । উহার কতক 
অনু. বিয়োজনের ফলে £7+ ক্যাটায়ন এবং 0নু- আযানায়ন স্থপতি করে) 
€£50-77++075-)। বিদ্যুত্প্রবীহের ফলে 0৮]- আযানাঁয়ন আযঁনোডে 
গিয়া উহার অপরা-বিদ্যত্ভাঁর পরিত্যাগ করে এবং 07 যৌগিক মূলকে 
পরিণতি লাভ করে। পরে 077 যৌগিক মূলকগুলি সংযুক্ত হইয়া জল এবং 
অক্সিজেন উৎপন্ন করে । সুতরাঁং আনোৌডে আমর! অক্সিজেন নির্গত হইক্ডে 



১৩৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

দেখি। ক্যাঁথোডে অবশ্ঠই চ-আয়ন মুক্তি লাভ করিয়া প্রথমে হাইড্রোজেন 

পরমাণু এবং পরে হাইড্রোজেন অগুতে পরিণত হয়। অতএব জলের তড়িৎ- 
বিঙ্সেষণে আমর! হাইড্রোজেন এবং অকিজেন পাই। 

ক্যাথোভে £ চ7++€লন 
চ50-717++07- [7117 নুও 

আনোডে * 07--95 015 

40772720405 

সালফিউরিক আজিডের ভড়িগ-বিক্লেষণ : সালফিউরিক আাসিডের 

লঘু ভ্রবপে ঢ” ক্যাটায়ন এবং 904- আযানায়ন আছে। প্রারিনাম ভড়িৎ- 

দ্বারের সাহাঁষ্ে বিছবাৎ-প্রবাহ দিলে, [ন্ ক্যাটায়নগুলি ক্যাথোডে গিয়া 

অপরাঁ-বিছ্যৎ গ্রহণ করে এবং হাইড্রোজেন পরমাগুতে পরিণত হয়। ছুইটি 

পরমাণু পরে একত্রিত হইয়া হাইড্রোজেন অথু গঠন করে এবং ক্যাথোড হইতে 

হাইড্রোজেন গ্য।স বাহির হুইয় থাকে । লঘু ভ্রবণে 904 এবং জলের 0 

আানায়ন উভয়েই বর্তমান । প্লাটিনাম তড়িৎ্-ঘার থাকিলে সাধারণতঃ 07 

আযানায়ন আনোডে নিপাঁতিত হয় এবং উহ! হইতে অক্সিজেন উৎপন্ন হুয়। 

সুতরাং লঘু সালফিউরিক আযাঁসিডের তড়িৎ-বিশ্লেষণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
পাওয়া যায়। 

ক্যাথোডে £ 71+6-]2 
[72904-217+904-- [71+7-0702 

আনোডে £ (0017---2-5001 
4017 -217204+- 04 

কিন্ত লঘু আসিডের পরিবর্তে যদি খুব গা সালফিউরিক ্যাঁসিভ লওয়া 

হয় এবং বিছ্যুৎ-প্রবাহের মাত্রা যদি বেশী দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিশ্লি্ 

পদার্ঘগুলি ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে । গা সালফিউরিক আযসিডের ভিতর 

[ন+ এবং 750+- আয়ন থাকে । বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে ক্যাথোভে যথারীতি 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় কিন্তু আনোভে 77504- আযানায়ন বিদ্যুৎ্ভার মুক্ত 

হইয়া 230+ যৌগিক মূলকে পরিণত হয়। উত্তরকালে দুইটি মুলক সংযুক্ত 

হইয়া 25950. পারসাঁলফিউরিক আযাঁসিডের অণুর স্থষ্টি করে । 

ক্যাথোডে 2 [71+52 

ঢ5904-17++13505 17০], 
আীনোডে : 77504 - ৪1904 

[75047790047 [79520)5. 
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লোডিস্সাহম হাইড্রক্সাইডেল্স অড়িশু-ন্িিল্লেম্ঞ্ £ 
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইভ দ্রবণে খ৪+ এবং 077- আঙ্ষন বর্তমান । তড়িৎ" 
প্রবাহের ফলে 0%7-আয়ন আযানৌডে গিয়া যথারীতি অক্সিজেন উৎপাদন 

করে। টব৪+ আয়ন ক্যাথোডে গিয়া অপরা-বিদ্যতের সাহায্যে সোডিয়াম 
পরমাণুতে পরিবতিত হয়। সোডিয়াম পরমাণু তৎক্ষণাৎ জলের সহিত বিক্রি! 
দ্বারা সোডিয়াম হাইড্ক্সাইভ এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে । ফলে, সোডিয়াম 

হাইড্রক্সাইডের তড়িৎ-বিষ্লেষণে আমরা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাই । 

ক্যাথোডে £ টব8++5- 2 

1ব900177-8 + 07 219412750-2%35071+ 55, 

আনোডে £ 077--€-5 09] 

40017 -2175200+058 

জলীয় ভ্রবণের পরিবর্তে গলিত অবস্থায় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইভে তড়িৎ- 

প্রবাহ দ্রিলে, কাণথোডে যে সোভিয়াম উৎপন্ন হইবে তাহাঁর আঁর কোন গৌণ 
বিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না এবং ধাঁতব সোভিয়ামই পাঁওয়া যাইবে । 

এই সমস্ত ফলাফল হইতে স্প্টই বুঝা] যাইতেছে, ভ্রাব্য, ভ্রাবক, ভ্রবণেব 

গাঁতা, তড়িৎ-দ্বারের বস্তু, তডিৎ-প্রবাহের মাত্রা প্রভৃতির উপর তড়িৎ- 

বিশ্লেষণেব ফল নির্ভর করে। 

বিছ্যতের পরিমাণের একককে বলে কুলম্ (0০০1০01১) । কিন্তু বিদ্যুৎ 

প্রবাহ মাপিবার জন্য যে একক ব্যবহৃত হয় 'ভাহাকে আ্যাম্পিয়ার 
(40279615) বলে । কোন পরিবাঁহকের ভিতর দিয়! যত বেশী মাত্রা বিদ্যুৎ 

প্রবাহ দেওয়া হইবে এবং যত বেশী সময় বিছ্যৎ প্রবাহিত হইবে, বিদ্যুতের 

পরিমাণও তত বেশী হইবে । যদি কোন বস্তর ভিতর দিয়া £ সেকেগ্ডের জন্য “৫ 

আযাম্পিয়ার বিছ্যত্প্রবাহ চলিতে 0 কুলম্ব পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয্োজন হয 

তাহা হইলে, 07০৯৫ 
কুলম্ব _ আ্যাম্পিয়ার * সেকেগু । 

তড়িৎ-বিঙ্লেষণে বিছ্যুৎ্-ব্যয় এই হিসাবেই গণনা করা হয় । 

স২-০। ফ্যান্সানডেন্জ তড়িহু-নিবিশ্লোব্ষপ। আতর ছো- 
9558 [৪1৪ 0£ [811500:015815) 2 তড়িৎ-বিক্সেষধণের ফলে উৎপন্ন পদ্দার্থ- 
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সমুহের পরিমাণ সম্বদ্ধে বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বার! ফ্যারাডে ১৮৩২ লালে ছুইটি সৃজ্রের 

আবিষ্কার করেন। সাধারণ পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, যত বেশ্ী পরিমাণ 

তড়িৎ প্রয়োগ করা যাঁয়, কোন পদার্থের তড়িৎ্-বিশ্নেষণের পরিমাণও তত বেশী 
হয়, অর্থাৎ বিশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন পদ্দার্থের পরিমাণও তত অধিক হয় । 

আবার একই পরিমাণ বিদ্যুৎ দ্বার! যদি বিভিন্ন পদার্থ বিয়োজিত করা হয়, 

তাহা হইলে উৎপন্ন পদার্থগুলির পরিমাণ কখনও এক হইতে পারে না। 

তড়িৎ-বিশ্লেষণের এই দ্বইটি মূল কথাই ফ্যারাভে হুত্রাকারে প্রচার করেন। 

প্রথম সূত্রঃ “তড়িৎ-বিশ্লেষণজাত পদার্থের ওজন তড়িতের পরিমাণের 
সমাহ্ছপাতে বাড়ে বা কমে ।” 

অর্থাৎ, কোন পদার্থের তড়িৎ্-বিশ্লেষণে যদি 0 কুলদ্ব তড়িৎ-প্রয়োগে 

7” গ্রাম ওজনের একটি পদীথ উত্পন্ন হয়, তবে, 77 * 0 

অর্থাৎ, 777-2% 0-%0 (27 একটি নিত্য সংখ্যা । । 

ইহা হইতে ছুইটি নির্দেশ পাওয়া সম্ভব । (ক) যদি বিভিন্ন পদীর্থ বিশ্লেষণে 
কোন একটি নিদিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায়, সম-পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োগ করিলে 

একই পরিমাণ ওজনের সেই পদার্থ উৎপন্ন হইবে । জল অথবা! হাইড্রোক্লোরিক 

আাসিড যাহাই লওয়া হউক, এক কুলম্ব বিদ্যুতের দ্বার] সর্বদাই একই পরিমাণ 

হাইড্রোজেন পাওয়া যাইবে । 
(খ) একই পরিমাঁণ ভড়িৎ প্রয়োগ করিলেও বিভিন্ন পদার্থ হইতে 

বিশ্লেষণের ফলে ষে বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া ঘাইবে তাহাদের ওজন বিভিন্ন 

হইবেই | অর্থাৎ সর্বদাই €) কুলম্ব বিদ্যুৎ ব্যয় করিলেও 17 গ্রামের পরিমাণ 

বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন । অতএব এ অর্থাৎ নিত্য সংখ্যার পরিমাণ 

বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। 

%-5 রঃ যদি 9১ কুলম্ব হয়, তবে 4 77 

অতএব, এক কুলম্ব বিদ্যুতের প্রয়োগে যে পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হইবে 

তাহার ওজন “2*এর সমান হইবে । স্থুতরাং কোন বস্তর “£* বলিতে এক 

কুলম্ব বিছাতের সাহায্যে  পদীর্ঘটি সে পরিমাণে আনোডে বা ক্যাথাডে 

সঞ্চিত হয় ভাহাই বুঝায়। ইহাকে (2) “ভাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যান্ক” 
(815০0:0-01)205108] [.0015215701) বলে । 



তড়িৎ্-বিশ্লেষণ ১৩৯ 

এক কুলগ্ব বিদ্যুৎ দ্বার! হাইড্রৌজেনের যৌগিক পদার্থ হইতে ০**০১০৪ 
গ্রাম হাইড্রোজেন পাওয়া যাঁষ। স্থৃতরাঁং হাঁইড্রোৌজেনের তাডিত-রাঁসায়নিক- 

ভুল্যাঙ্ক -০০০০০১০৪। 

সিলভারের তাঁডিত-বাঁসায়নিক তুল্যাস্ক- **১১১৮। অর্থাৎ এই পরিমাণ 

সিলভাব কোন সিলভারের যৌগিক পদার্থ হইতে তভিৎ্-বিষ্লেষণ দ্বার] পাইতে 

হইলে এক কুলম্ব বিদ্যুতের প্রয়োজন হইবে । 

এখন, একই পরিমাণ (০9) বিদ্যুৎ প্রয়োগে যদি 71 এবং 779 গ্রাম 

ওজনের ঢুইটি পদীর্ঘথ তডিৎ-বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয় তাহ হইলে 
[771 -%10 এবং [772- £80 

(1, 22, পদার্থঘয়ের তাঁডিত-রাসাষনিক-তুল্যান্ক) 

4৫ 
775 42 

দ্বিতীয় সুত্র ঃ “বিভিন্ন তডিৎ্-বিপ্লেত্ত পদার্থের মধ্য দিযা একই পরিমাণ 
তড়িৎ প্রেবণ করিলে, বিশ্লিষ্ট পধার্থগুলির ওজনের পরিমাণ উহাদের নিজ নিজ 

রাসায়নিক তল্যান্কেব সমান্ষপাতে হয়।” 

পৃথকভাবে চারিটি পাজে যথাক্রমে জল, হাইড্রোকে।রিক আযসিও, সিলভার 

নাইটেট, কপাপপ সালফেট দ্রবণ লইয়া একটি ব্যাটারী হইতে। চিত্র ১২খ) 

' একই বিছ্যাৎ-প্রবাহ পরিচালন! কবিলে শির্দিষ্ঠ সময পরে হাইড়োছেন,অক্সিজেন, 

চিত্র ১২থ _বিভিন্ন পদার্থের তড়িৎ-বিশ্লেষণ 

ক্লোরিন, সিলভার, কপার প্রভৃতি, ভিন্ন ভিন্ন তডিৎদ্বারে সঞ্চিত হইবে। 
ইহাদের ওজনেব পরিমাণ বিভিন্ন হইবে এবং প্রত্যেকের পরিমাণগুলি নিজ 

রাঁসায়নিক তুল্যাঙ্ক অন্থ্যায়ী হইবে। 



১৪, মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

অতএব, ছুইটি পদার্থের রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক যর্দি 7) এবং 7% হয় এবং 6 

কুলগ্ব বিদ্যুতের সাহায্োে [7 এবং 772 গ্রাম পদার্থ পাওয়া যায় তবে 

771,471 
772 22 

২২-৬। তাড়িত-রাসায়নিক-তৃল্যাক্ক নির্ণয় আমরা দেখিলাছি 
| 

72 ১৫0৯৪ অথবা £-০৫ 

শিদিঃ পবিমাণ বিদ্যুৎ প্রযোগে উৎপন্র পদার্থের পরিমাণ পরীক্ষার দ্বারা স্থির করা হয় এবং 

তাহ] হহতে 2 নির্ণয় কৰা যাইতে পারে। সিলভারের ভাঁডিত-রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নিক্নলিখিত 

উপায়ে বাহিব করা যাইতে পারে । একটি পবিঘ্বত প্লাটিনাম বেনিন শুক অবস্থায় তৌলদণ্ডের 

সাহায্যে ওজন করিয! উহাতে সিলভাব নাইড্রেটের লঘু গ্রবণ লওয়া হয়। একটি সিলভাব পাতের 

কিযদংশ উহাতে এরূপ ভাবে ডুবাইয়! দেওয| হয়, যাহাতে পতটি প্লাটিনাম বেসিনকে স্পর্শ না কবে । 
্ একটি আযামামিটাবেব মধ্যস্থতায় সিলভাবের পাতটি একটি 

| ূ ব্যাটাবীব পজিটিভ মেরু এবং প্লাটিনাম বেসিনটি নেগেটিভ 

(1  মেকর সহিত সংযুক্ত কৰা হয (চিত্র ১৭গ)। নিদিষ্ট সময়ের 

জন্য ( £ সেকেও ) বিদ্রৎপ্রবাহ চালনা করা হয়। আমমিটার 

1. হত'তে বিছ্যুত্প্রবানেব মাত্র! (0) জানা যায় । তড়িৎ বিশ্লেষণে 

চিজ ১২গ-_-তাঁডিত-রাসাঁধনিক- ফলে দ্রবণ হইতে প্লাটিনাম বেসিনের উপর একটি সিলভার 
তুল্যান্ক নির্ণয প্রলেপ পড়ে । নিদিষ্ট সময়ের পবে, বিছ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিং] 

প্লাটিনাম বেসিনটি পাতিত জলে ধুইযা| শুঞ্ধ করিযা ওজন কর! হয়। এই দুইটি ওজন হইতে 
গ্লাটিনামের উপর সঞ্চিত সিলভাবের ওজন (77) জানা যাম | এক্ষেত্রে 7 ০ এব" £ জান! আছে 

বলি 2 অর্থাৎ তাঁড়িত-রাসাযনিক তুল্যাঙ্কও জান! সম্ভব । 

এইভাবে অন্ভান্ক পদার্থের তাড়িত রাসাধনিক তুলা।স্কও নিরূপণ কর! যাহতে পানে । 

১২-৭। ল্রাসাস্নিক্সতুল্যাক্ষ ন্দির্ণজ্ 2 প্রথম শ্ত্র হইজে 

আমর! দেখিয়াছি, 

ঢ7] 21 
1/2 42 

এবং দ্বিতীয় স্ত্র অনুসারে, 71» 47. স্থত্র অনুসারে ১. 8 

টি] ০০221 
হতরাং পু 2 

(21, 7৪, রাপায়নিক-তুল্যাঙ্ক, এবং 22৯2. তাঁড়ত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক) 



তড়িৎ-বিস্সেষণ ১৪১ 

মৌলিক পদার্থের রাঁসায়নিক-তুল্যা্ক যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যা, তেমনই উহাদের 
তাঁডিত-রাঁসায়নিক-তুল্যাস্কও নির্দিষ্ট । অতএব উপরোক্ত সমীকরণের সাহায্যে 
আমরা সহজেই রাসাম়নিক-তুল্যাঙ্ক নির্ণয় করিতে পারি । 

(১) সিলভারের ও অক্সিজেনের তাডিত-রাঁসায়নিক-তুল্যান্ক যথাক্রমে 

*০১১১৮ এবং "০০০০৮২৮। অক্সিজেনের রাঁসায়নিক-তুল্যাস্ক -৮। 

2555 25৫ 
110 তা 202 

সিলভারের রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক, 1788 পি ৮7892 
০9 

অতএব, 

১১৮৮ 
জে বির? ৮ ৮৮৬০৮ 

৩০ ০০৮ট০ 

(২) আবার, হাইড়ৌোজেনের তাঙিত-রাসায়নিক-তুল্যান্ক - ০*০*১০৪ 
এবং বাসাষনিক-তুল্যাস্ক- ১, অতএব, 

1788 45 

5 এন 

অথবা 1৫৯ 4] হজ ৯১ 
/7 ০০০০১০৪ 

অথাং //58 ০ 1758 ১০০০০ ১০৪ 

কোন মৌলিক পদার্থের বাসায়নিক-তুলযাঞ্ধ দ্বারা হইড্রোজেমের তাঁড়িত- 

রাসাযনিক-তুল্যাঙ্ক গুণ করিলে মৌলটিখ তাডি-ত-বাদায়নিক-তুল্যাঙ্ক পাওয়া 

যায়। 

প্রতি কুলম্ব বিদ্যুৎ দ্বারা ঘে পরিমাণ মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই 
তাভিত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ক । অএব এক ্রাম-তুল্যাঙ্ক' পরিমাঁণ (32877 

৪01%81617 ) মৌলিক পদার্থ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন করিতে কত কুলম্ব 

বিদ্যুৎ প্রয়োজন তাহা! অনায়াসেই নির্ধারণ করা সম্ভব। (গ্রীম-তুল্যাঙ্ক বলিতে 
পদ্দার্থের তুল্যাঙ্ক সংখাক গ্রাম ওজনের মৌলিক পদার্থ বুঝায়।) পরের 
পৃষ্ঠায় কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল । 



১৪২ মাধামিক রসায়ন বিজ্ঞান 

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় 

মৌলিক গ্রাম- তাড়িত- ১ গ্রা্-তুল্যাঙ্ক পদার্থ উৎপন্ন 

পরদাথ তুল্যাঙ্ক রাসায়ানক-তুল্যাঙ্ক কারতে কুল প্রয়োজন 

নল ১০০৮ ০০০০১০৪ ১০০৮ ০০৯৬৪৪৬ 
৮৪০০০১০৪ 

১০৭ ৮৮ 
১০৭ ৮৮ ০০১১১৮ 7 ৯৬৪৯৫ 

2৪ ০০১১১৮ 

€) ৮০ ০০০০৮২৯ রি - ৯৬৪৭৫ 
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স্থৃতপাৎ দেখা যাইতেছে, বিশ্লেষণ প্রক্রিযা ষে কোন মৌলিক পদার্থের 
তল্যাঙ্ক পবিমাণ গ্রাম ওজন উৎপন্ন করিতে একই পরিমাণ বিছ্যৎ প্রয়োজন 
-৯৬৪৯৫ কুলম্ব এবং এই বিছ্যৎ পবিমাণকে সাধারণতঃ “এক কফ্যারাডে? 

বিদ্যুৎ বল! হয় । 

পক্ষানস্তবে একথা বল যাইতে পারে, যে কোন মৌলিক পদার্থের এক 
গ্রাম-তুল্যান্ধ আয়নের বিছ্বাৎ্ভার ৯৬৪৯৫ কুলম্ব। অর্থাৎ ১ গ্রাম হাইড্রোজেনেব 

আয়ন এবং ৩১ ৭৮ গ্রাম কপারের আয়ন উভয়েই ৯৬৪৯৫ কুলম্ব বিত্যৎ বহন 

করে। আবার-- 

এক গ্রাম পরমাণু, »-. এক গ্রাম-তুল্যান্ক * ষোজ্যতা। 

অথবা, এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক এক তি 

কপাবের যোজ্যতা ২, অতএব ১ গ্রাম ভ।ভড্রোণেন আযনে যতটা আয়ন 

আছে১ ৩১৭৮ গ্রাম কপাব আযনে তাহার অধেক সংখ্যক্ক আযন আছে । 

সৃতবাং ১টি কপাব আযনে যে পবিমাণ বিড্যৎ বতমান ২টি হাইড্রোজেন 

আয়নেও সেই পবিয়াণ বিদ্যুৎ আছে। প্রতি হাইড্রাজেন আয়নে পরা- 

বিদ্যতেব একটি একক থাকে । অতএব একটি কপাপ্েব অঁধনে ঢইটি পবা- 

বিদ্যুতের একক থাকে । 

হৃতরাং যে মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা৷ যত, উহার আষনে বিছ্যতের এককও 
তত সংখ্যক । ক্লোরিনেব যোজ্যত1 এক, উহার আয়নে অপরা-বিদ্যাতের একটি 



তড়িৎ-বিঙ্লেষণ ১৪৩ 

একক আছে। বেরিয়ামের যোজ্যত] ছুই, উহার আয়নে পরা-বিছাতের ছুইটি 

একক আছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি সমস্ত ধাতব মৌল এবং হাইড্রোজেন পরা-বিছ্যুত্বাহী। হাইড্রোজেন ব্যতীত 
অন্তান্ত অধাতব মৌলগুলি অপরা-বিছ্যুত্বাহী । 

শুড়িৎ-বিশ্লেষণে পরা-বিদ্যুৎবাহী মৌলগুলির আয়ন ক্যাথোডে যাষ এবং সেথাঁন হইতে অপরা- 
বিদুৎ গ্রহণ (515০:02) করিয়া তডিৎ-উদাসী পরমাণুতে পরিণত হয়। এই অপরা-বিদ্যাৎ গ্রহণ- 
ক্ষমতা সব ধাতুর সমান নহে। এই ক্ষমতা! অনুযায়ী মৌলগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ কৰা হইয়াছে। 
নীচে সেই তাডিত-রাদায়নিক বেভব শ্রেণীটি (615 00:0-0106109108] 561165) দেঁওযা হইল | 

পক্ষান্তবে, অপবা-বিদ্বাৎবাহী অধাতব মৌলগুলির আঁয়ন আ্যানোডে অপবা-বিদ্যুৎ পরিত্যাগ 
করিয়া তড়িৎউদাসী পরমাণুতে পরিণতি লাভ করে। তদনুষায়ী উহাদেরও একটি সারণী 
দেওয] হইল। 

পরা-বিদ্যুতবাহী মৌল অপরা-বিদ্যুৎবাহী মৌল 
পটাপিষাঁম নিকেল ফ্লে/বিন 

সে।ডিযাম টিন অবিজেন 

বেখ্যাম ভা রবিন 

ক্যাণসিয়।ম হাভডো ব্রোমিন 

মাগনেসিয়াম .: কপাৰ আফেোডিণ 
ম্যালুমিনিযাম মারকাবি সালফার 
ভিক্ক দসিলভাব ফসঞ্চবাস 

আযনন খোল নাইট্রোজেন 

অনুশীলনী 

১। ফ্যাবাড়ের হন সম্ব্গে বাচা ভান লিখ । 

২। তড়িৎ-বিশ্লেষণেব সাহায্যে মোলিক পাণর্থের তুল্যাঙ্ক কি ভাবে নিণয করা যাইতে পারে 
উদাহরণ সহ বুঝাহয় দাও। 

৩। *তাডিত-র।সাযনিক তুলাহ্ক”, “আয়ন”, এবং প্ষযাবাডে '-এহ তিনটি কথার অর্থ কি? 

১) এক ঘণ্যৰ জন্ত এক ম্যাম্পিয়াৰ নিছ্যুৎ প্রনাহ লঘু সালফিউবিক আমিডের ভিতরে 
পরিচালন! করিলে প্রমাণ অবস্থায় উৎপন্ন হাহাড্রাজেণের আয়তন ক হইবে ? 

৫ | ১৫ আ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ-প্রবাহ ৩* মিশ্ট পরিচালনার ফলে একটি লবণেব দ্রবণ হইতে 
ধাতু সঞ্চিত হইয়! ক্যাথোডের ওজন ৮৮৮ শাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধাতুটি দ্বিযোলী, উচ্চার 
পারমাণবিক গুরুত্ব কত? 

৬। একই বিছ্রাৎ-প্রবাহ টিন ক্োবাঠড দ্র এবং জলের ভিতব দিয় পবিচালনা! কব1 তইধাছে। 

১ গ্রাম টিন বিশ্লিষ্ট হওযার সঙ্গে সঙ্গে ষে হাইড্রোজেন ও অক্িজেন উৎপন্ন হয়, তাহার আয়তন কত ! 



১৪৪ মাধ্যমিক বসায়ন বিজ্ঞান 

৭। পটাসিয়াম আয়োডাইড, কপাব সালফেট, গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আআসিড এই তিনটি 
জ্রধণের ভিতর হইতে এক ফারাডে বিদ্যুৎ হারা কি কি পদার্থ কত পরিমাণে পাওয়া ধাইিবে? 

৮। লঘু সালফিউবিক আসিড, কপার সালফেট দ্রবণ এবং সিলভার নাইট্রেটের ড্রবণের 
ভিতর দিয়া বিহ্যুতপ্রবাহ ছিলে কোন্ কোন্ পদার্থ পাওয়া! যাইবে? (ক) *১ শ্রাম কপার যখন 
বিষোজিত হইবে, এব" (খ) * ১৫ গ্রাম মিলভার যখন বিযোজিত হইবে, তখন উৎপন্্ হাইড্রোজেনের 

প্রমাণ অবস্থায় আঘতন কত হঈবে ? (কলিকাত] বিশ্বঃ ১৯৪*) 

»। কপার সালফেট দ্রবণের ভিতর দিয়া একঘণ্টা ১৮৬৪ আ্যাম্পিধার বিছ্বাত্প্রবাহ দেওয়ার 
ফলে ২ ২১৮ গ্রাম কপার উৎপন্ন হইল । কপাবেব তাড়িত-রাসায়নিক-তুল্যাঙ্ম কত? 

১* | একটি ডেনিয়েল দেলের বাঁটারী হুইতে কপার সালফেট দ্রবণের ভিতর বিছ্বাৎপ্রবাহ 
দেওযাব ফলে এব ঘণ্টায় ৩১৫ গ্রাম কপীর উৎপন্ন হইল। ব্যাটারীর ভিতর এই সময়ে কত 
পরিমাণ বপার উৎপন্ন হইল এবং কি পরিমাণ জিঙ্ব দ্রবীভূত হইল? [00স০৬৩ + 2:0--৩৫ ] 

১১। “তড়িৎ-বিয়োজন বাদ” সম্পর্কে একটি মংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। সিলভার নাইট্রেট 
দ্রবণের ভিতর দিবা ২১ জ্বাম্পিয়ার বিছ্যুৎপ্রবাহ ২* মিনিট পরিচালনা! কবিলে কতটকু সিলভাব 
ক্যাথোঁড়ে সঞ্চিত হইবে ? (বাঁবাণমী ১৯৩৩) 

১২। মৌলিক পদার্থেব তাডিহ-ব।সায়নিক-তুলাঙ্ক বলিচে কি বুঝায়? দিলভাবের তাডিত- 
রাসাফনিক-ডুল্যাঙ্ক **১১১৮ হইলে অক্পিলেনের তাড়িত বাসাযনিক তুল্যান্ক কত? (48১৮) 

( কলিকাতা! বিশ্বঃ ১৯৪৮ ) 

তেন্সোলেস্ণ অম্য।গ 

অন্ন, ক্ষান্রক; ও লবণ 

১৩-১। তেোৌভিনক্ক পদার্থ ৪ ইহাদেব নামকরণের কোন বৈজ্ঞানিক 
নিয়ম নাউ । কোন কোন সময উহাঁব পাপ্তিগ্থান রঙ. বা কোন স্বাভাবিক ধঃ 

ঘ্বারা উহাদের নাম স্থির কব। হইযাছে £_ স্্নশিয়াম । স্কটল্যাঁণড), ক্লোবিন 

€ সবুজ ), রেডিয়াম ( বশ্মিবিকিবণকারী ) ইত্যার্দি। অনেক সময় কোন দেশ 

বা গ্রহের নামাহুসারেও উহাদের নায় বাখা হুইযাঁছে, যেমন পলোনিয়াম, 
ইউরেনিয়াম ইত্যাদি । সাধারণতঃ ধাতুসমূছেব নামের শেষে-আম্ (০৪) 

সংযুক্ত থাকে , সোভিযাম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি। অবশ্য ইহারও ব্যতিক্রম 
আছে। 

যৌগিক পদার্থ ঃ একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্যয়ে যৌগিক পদার্থের 
স্ষি হয়। 



অন, ক্ষারক ও লবণ ১৪৫ 

দুইটিমাত্র মৌলিক পদার্থের মহযোগে যে সকল যৌগিক পদার্থ গঠিত 
তাহাদিগকে দ্বিযৌগিক পণ বলে। যেমন, 0৪0, 14495, 5011 

দ্বিষীগিক পদার্থের নাঁমে দুইটি মৌলিক পদীর্থেরই উল্লেখ থাঁকে এবং নামের 
শেষে “আইড? (14০) যুক্ত করিযা দেওয়া হয। যদি এই দুইটি মৌলিক 
পদ্দার্থের একটি কোন ধাতু বা হাইডোজেন হয় তবে উহার নাম প্রথমে 
উল্লিখিত হয়। যেমন 

০০-ক্যালসিয়াদ অঙ্সইড 

801. দোভিয়াম ক্লোরাইড 

118৪াব১-ম্যাগনেসিযাম নাভট্রাউ্ড 

7৮৩-হাইড্রোজেন সালফাইড 

কিন্ত যদি সংযুক্ত মৌপিক পদাথ ছুহটিপ্ কোশস্টচ খাডু না হয়, তবে 
উহাদের মধ্যে ষেটি অধিকতর অপবা-বিদ্যত্বাহী €%1০09-2)6£51)% ) 
তাহ! পবে স্বান পাইবে । অনেক সময উহাদেব পবমাণুব সং] ুঝউবার 
জন্য উতাঁদেব নামের সঙ্গে মনে! ( এক, 10400 ), ডাই (ছুই, ৫1), ট্রাই 

( তিন, 07) ইত্যাদি জুড়িয়। দেওম্বা হয। যথা: 

০০-্বাবন মনোক্সাঞ্ড 

০০14-বাবন টেট্র।ক্লারাইড 
[১৪১৮-ফসফরাস ৫পন্টীমালফাইড 

১, সালধার হেক্সায্লোবাইড 

03৪-কাবন ড।ইসাজফাইড 

দুইটি মৌলিক পদার্থ যখন একাধিক যৌগিক পদার্থের স্থটি করে, তখন 
ষেটিতে ধাতুর পবিমাণ বেশী তাহাকে ধাতুব নমের সঙ্গে আম (-০99) 
যোগ কবিষা উল্লেখ করা হয়। যেটিতে ধাতুর অনুপাত কম তাঁহাকে 

ধাতুর নামের সঙ্গে -ইক" (০1 যোগ করিযা দেওয়া হয়। যথা £ 
ঢ5০018- ফেরী ক্রোরাহড ০৮৯০-কিউপ্রাঁল অক্সাইড 

[০015-ফেবিক ক্লোরাইড 090-কিউপ্রিক অক্লাইড 

একথাও বল! চলে. যে যৌগটিতে ধাতুর যোজাতা কম উহা -আস্ যৌগ, 
ষেটিতে ধাতুর যোজ্যতা বেশী উহ! -ইক যৌগ । 

১ম-- ১৩ 
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তিনটি মৌলিক পদার্থ স্বার! গঠিত যৌগিক পদার্থকে জ্রিঘৌগিক পদার্থ বল! হয়। সেই 

রকম চারিটি মৌলিক পদার্থের হৌগকে চতুধৌগিক পদার্থ নাম দেওয| হয়। 

জিযৌগিক পদার্থ_70105, 08008, 92504, 7109 ইত্যাদি | 

চতুর্যোগিক পদার্থ-_50,, ৪7205 ইত্যাদি | 

এই সকল যৌগিক পদার্থ অধিকাংশই আ্যাসিড, ক্ষার অথবা লবণ এই তিন শ্রেণীতে 

পড়ে। ইহাদের নাম সেই সকল আযসিড,'লবণ প্রভৃতির সংযুতি অনুসারে হইয়1 থাকে 1 

বিভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম অস্থায়ী যৌগসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে আসিড ও ক্ষারক জাতীয় পদার্থগুলিই প্রধান । 

আমিড ও ক্ষারক জাতীয় পদাথ সাধ।রণত" বিপরীত ধর্মী । যেকোন 

আযাসিড কোন ক্ষারের সংস্পর্শে আসিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে । এই 

রকম রাঁপায়নিক বিক্রিয়াতে সর্বদাই জল এবং লবণ জাতীয় বস্তব স্থটি হয । 

ধান্ঠ লবণও (1501) লবণ শ্রেণীতে পড়ে । সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি 

ক্ষার । উহা হাইড্রোক্লোরিক আসিডের সংস্পর্শে আসিলেই মোডিয়াম 

ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন হয় £ 

ন01+1505- 5014 750 
আআসিড ক্ষার লব্ণ জল 

ইহ1 ছাড়া ৪ আসিড এবং ক্ষারে কতগুলি বিশেষ গুণ বওমান থাকে । 

১৩-২ | আকন হা আব্যাতিড  আ।সিও মাত্রই ভাইড্রোজেনে 

যৌগিক পদার্থ। ধাতু দ্বাবা ইহাঁদেব হাইড্রোজেন সম্পূণ বা আংশিক ভাবে 
প্রতিস্থাপনীয়। ধাতুর অন্নক্প ব্যধহাবী যৌগমূলক দ্বারাও আসিডেব 

হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত কবা যায় । আঁসিদের জলীয় দ্রবণে উহাব অণুগুলি 

বিয়ৌজিত হইয়। এক ব। একাধিক হাইড্রোছ্গেন আয়নের কৃষ্টি করে। আসিড 

সর্বধাই ক্ষারক দ্রবোর সঙ্গে বিত্রিয়া করিয়া জল এবং লবণ উৎপন্ন কবে। 

আযসিভ সাধারণতঃ অযন্বাদযুক্ত হয় এবং উহা নীল লিটমাঁসকে লাল রঙে 

পরিণত করিতে পারে । কোন পদার্থে এই সমস্ত ধন বতমান থাকিলেই 

উহাকে আযামিভ বল যাইতে পারে। 

সাঁলফিউরিক আসিড নীল লিটমাসকে লাল রঙে পরিণত করে । ইহাতে 

হাইড্রোজেন বর্তমান এবং জলীয় দ্রবণে এই হাইড্রোজেন আয়নিত হইয়া 



অমর, ক্ষারক ৪ লবণ ১৪৭ 

থাকে । ধাতু এবং ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়! যে পদার্থ হয় তাহাতে ইহার 
হাইড্রোজেন ধাতু দ্বার] প্রতিস্থাপিত হয় । 

7530£-25++50+4-, 290:+207525590,1+75 
77201425077 ৪৪590442750 

বস্ততঃ যে কৌন পদার্থের ্রবণে ষদি নর" আঁয়ন উৎপন্ন হয় তাহা হইলে 
উহাকে আগ্রিক বা আমিডিক বলা যাইতে পারে । 

যেমন, 2911১004 লব +17++9004-- 

যদিও [87504 একটি লবণ, উহাকে আস্তিক লবণ বল] হয়। 
জলে দ্রবীভূত অবস্থীয় আযাসিডের অণু বিয়োজিত হইয়। হাইড্রোজেন 

আয়নের (7+) স্থত্ি করে। অণুতে ধতগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকিবে 
সবগুলিই যে আয়নিত হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। হাইপো-ফসফরাস 
আমিডে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে । উহাদের মধ্যে একটি মাত্র 
আয়নিত হইয়া থাঁকে | 773205-177++1779502-1 যে সমস্ত হাইড্রোজেন 
পরমাগু আয়নিত হয় তাহারাই শুধু মন্য ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইতে পারে । 

[12১04-27++904-7-) ৮৮ [7290+1+2005203054+72 

01390000177 -171+0178000)- 

2017350000)771+204৫ ল207800017:41775 

*আসিডসমূহ ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে £ 

(১) হাইড্রো-আযানিড-ইহাতে ষথারীতি হাহড়োজেন আছে, কিন্ত 
কোন অক্সিজেন নাই । ইহাঁদেব নামের পূর্বে হাইড়ো' শব যুক্ত করিয়। দেওয়। 

হয়। যেমন [70 হাইড়োকোোরিক আসিড, 0], হাইড্রোসায়ানিক 

আযাসিড ইত্যাদি । 

(২) অক্সিআ্যাসিড-_ইভাতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ুই-ই বর্তমান । 
এই সকল আাসিডে আর একটি অধাতু থাকে, তাঁহার নামান্টসারে ইহাদের 
নামকরণ হয়। অক্সিজেনের অন্ুপাঁত কম ব। বেশী থাকিলে -য়াস এবং -ইক 

নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। যথা 

' চা খ 02 নাইট্রিক আযামিড নাব0£ নাইট্রাস আযাসিড 

7725)4 সালফিউরিক আসিভ 17290)9 সালফিউরাস আসিড 

চ73004 ফসফপ্িক আসিভ [73705 ফসফরাস আসিড ইত্যাদি। 
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১৩-৩। আযসিড প্ররস্তত প্রণালী বিভিন্ন উপায়ে ভ্যাসিড প্রস্তুত কর! 
যাইতে পারে । বাঁধাবণ কয়েকটি প্রণালী এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

(১) অধাতুর অক্লাহডেব সহিত জলের ক্রিয়ার ফলে আসিড উৎপন্ন হয়। 

০,+138051755047 5০0৯+7050-287085 

(২) হাইড্োজেনের সহিত কোন কোন অধাতুগ সাক্ষাৎ রাসায়নিক সংযোগের ফলেও আযাদিড 

্রস্কাত হইনে পারে। 

চ18470124-2501, 17875710255 

(১) অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী আসি অন্য কোন উদ্বায়ী আ।সিডের লবণের উপর বিক্রিয়া 

করিয়! শেঘোক্ত আমিঙ উৎপন্ন করিতে পারে । যেমন, 

ঠ৪017178909+--701491390, 

না ০৪+-17৯৩০,ান্ীয 04 14৭78১0*, 

হাইড়রোক্লেরিক আদসিড ও নাহটি ক আিডের উদ্বায়িতা সাল্ফিউনিক আযাসিড হইতে 

নেক বেশা। 

যে সমস্ত যৌগিক পদ।র্থ অক্সিজেন এবং প্মপর একটি মৌলিক পদাথের 

যোগে গঠিত তাহাদিগকে অক্সাইড বলা হয় । যে সকল যৌগিক পদার্থেব 

অণুন্তে “হাইডউক্সিল” (917) যৌগিক মূলক আছে, শাহাদিগকে হাইডুক্সাইভ 

বলে। 

৫০ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ব50চ7- সোডিয়াম হাইডউুঝ্সাইভ | 

০৪০--কাঁলনিযাম অক্সাইড, 08(0775) ক্যালপিয়াম হাইডুক্সাইড। 

৩-৪ 1 ক্ষাল্সক্ক (8958০)2 সাধারণতঃ ধাতব মৌলের অক্মাহড 

এবং হাইড়ুক্লাইডসমূহকে ক্ষারক বলা হয়। ইহাদের প্রধান ধম আসিডের 

সঙ্গে বিক্রিষা ছার। জল এবং লবণ উৎপন্ন করা। 

70001200175 220601214+7350 

ক্ষারক আ্যসিড লবণ জল 

0900317)১+-172১094 -02930)4 + 1720) 

ক্ষারব আসিড জবণ জ্ল 

আমোনিয়া, ফসফিন প্রভৃতি কতকগুলি পদ্দার্থ কোন ধাতুর অগ্মাইড বা 

হাইড্ুক্সাইভ নয় এবং যদিও উহার আ[সিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে লষণ 

উৎপন্ন করে, কিন্তু কোন জল প্রস্থত হয় না। সংজ্ঞা অঙ্ুনারে ঠিক না হইলেও, 

ইহাদের ক্ষারক বলিয়াই মনে করা হয়। যথা া79+7701- 7401, 



অন, ক্ষারক ও লবণ ১৪৪ 

ক্ষার (17551155 2 কোন কোন ক্ষাবকীয় হাইডুক্সাইভ জলে ত্রবীভূত 
হয়। সেই সকল ভ্রবণে ক্ষারক দবদাই বিযৌজিত হইযা হাইডক্সিল'013- 

আযন উৎপন্ন করে । এই সকল ক্ষ।বকীয় পদার্থের দ্রবণকে কেবলমাত্র ক্ষার, 

বলা হয। ক্ষার আযদিডের সঙ্গে বিথিযার ফলে লবণ এবং জল উৎপন্ন 

করে, লাল রঙেব লিটমাঁসকে নীল পঙে পবিণত করে । সচবাচর এই সকল 

দ্রবণ স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বলিয়া! মনে হয় । 80, 70, ট্ব407 

প্রভৃতি ক্ষার বলিযা শণ্য হয়। ক্ষাঁধ মাত্রই ক্ষাবক কিন্তু সমস্ত ক্ষাবক 

কনার মহে। 

0৪0 ক্ষারক, জলে ইহ। দ্রবীভূত হইয| 04.077)2 ক্ষাবে পরিণত হয 

এব* বিয়োজিত হইয়। 07 আধন স্যষ্টি কবে। 

(০৪ (017): 027 +260]7- 

১৩-৫। ক্ষারক-প্রস্তভি 2 ক্ষারক প্রস্তুতির বষেকটি উপায় আছে। 

(১) ধাতব মৌলিক পদার্থ গুলি অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ধাতব অক্সাইড হয় ইহার) 

ক্ষারক জাতীয | 

2%৪+09.-521580 2০৩40852050 

এ জাতীয় অক্সাইড ধাতুর হীহউুল্লাহড বাবণেট পা শাভদেউটকে উতপ্ত করিযাও অনেক সময় 

পাওয়া যায়। 

(৯) দ্রবীভূত লবণেধ সাশ্ত ক্ষাবেব বিত্রিয] ঘ*র। অনেক সময় হাইউল্সাইনড ক্ষাবব অধ:ক্ষিপ্ত 

হয়| 

০৮১০।+27৮6১৮- 08007 8 1+189091 

লবণ নার ্মাবক লবণ 

যে সমস্ত ্মারক জলে দ্রবীভূত হন এব* যাহাতে ভাহডক্সিল ম্জ্ক বছ্দান তাহারাই ক্ষাৰ। 

ক্ষাব দুইটি উপাষে প্রস্তত সম্ভব | 

(১) কোন কোন ধাতুর সহিত জলেখ বিক্িষায় ক্ষাৰ প্রস্তুত হয়। 

2াবও1-71790--4401314 চাও 

০4৮ 21020) 5 0900069)%+7175 

(২) কন কোন বাতব অক্পাই'ড জলেব সহিত সংযুক্ত হইয] ক্ষাব উৎপন্ন কবে। 

016) ৮৮%0)-0৭0017)5 ব৭+০+-780-2140লু 

১৩-৬। প্রস্শম্সন্ন-্শিস্রা (60051158610) 2 তআযাসিড ও 

ক্ষাবক একত্র তইলেই বাসায়নিক বিঠিয়। হইয়। থাকে | বিক্রিযাব ফলে লবণ 
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ও জল উৎপন্ন হয়। এই লবণ ও জলের কোন ক্ষারকত্ব বা অশ্নত্ব থাকে না। 

অতএব আযাসিড ক্ষারকীয় পদার্থের ক্ষারকত্ব দূর করে এবং ক্ষীরকও আ্যাদিডের 

অল্নত্ব প্রশমিত করিয়া থাকে । আযাসিভ এবং ক্ষারকের এই স্বতঃস্ৃত 

বিক্রিয়াকে প্রশমন-ক্রিয়। বল। হয় । 

প্রশমন-ক্রিয়ার ফলে যে লবণ উৎপন্ন হয়, সেগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ 

পরিবাহী হয় এবং বিয়োজিত অবস্থায় থাকে । যেমন, 

80174 1701- 17801177203 টি901- ৪*++01 

(লবণ) 

207 +13590:-17550£122750 7 5904-28++9047- 

অতএব এই সকল বিক্রিয়াকে আমরা আয়নের সাহায্যে লিখিতে পারি । 

যথা ;_ 

1৪++07-+77++01--18++ 01-+1020 

অথবা, 2++2017-+970++904--৯212+4+ 5074 2350, 

দেখা যাইতেছে যে কোন আঁসিড ও ক্ষারের গ্রণমন ক্রিয়াতে কেবল 

ঢা" আয়নের সহিত 07- আয়নের মিলন সম্পাদিত হয়। 

৯৩-এ। আম্যাসিডেল ক্ষান্রগ্র হ্িতা এবং ক্ষান্সন্েন্্ 

পনক্গ্রাহহিত) (85580165 ০0£ 20 ৪০30 8100 2.01015 0£ 2. 198.59) 5 

দেখা যায় ঘইটি হাইড্রোক্লোরিক আপিও অণু এবং একটি সালফিউরিক আ্যাসিভ 

অগু পৃথকভীবে দুইটি সৌডিয়াম হাইড্প্সীহভ অপুকে প্রশমিত করিতে সমর্থ 

হয়। অর্থাৎ, বিভিন্ন আযাসিডের ক্ষারকত্ব-প্রশমন-ক্ষমতা এক শয়। আযামিডের 

ক্ষারগ্রাহিতা বলিতে এই ক্ষারকত্ব-প্রশমন-ক্ষমতা বুঝায় । আযাসিডের প্রতিটি 

অধু হইতে যে কয়টি হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয় অথবা যে কয়টি হাইডরো- 

জেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত হইতে পারে, সেই সংখ্যা দ্বারা আসিডের 

ক্ষারগ্রাহিতা নিদেশ করা হয় । 

[7550+-277++905-- (সাঁলফিউরিক আযাসিডের ক্ষার গ্রাহিতা দুই ) 

[7902-17++13205 (হাইপো-ফমফরাস আযাসিডের ক্ষারগ্রাহিতা এক) 

অর্থাৎ, স্ীলফিউরিক আ্যাসিভ দি-ক্ষারিক, হাইপো-ফসফরাস আ্যাসিড 

এক-ক্ষারিক | 



অশ্, ক্ষারক ও লবণ ১৫১ 

সেই বকম বিভিন্ন ক্ষারকের আযাসিড প্রশমন-ক্ষমতাঁও এক হয় না। একটি 

সালফিউবিক আযাসিডেব অণু প্রশমন করিতে পৃথকভাবে একটি ক্যালসিয়াম 

হাইড্ক্সাইড এবং দুইটি সোডিয়াম হাইডঝ্মাইড অণুপ্র প্রয়োজন হয়। ক্ষারের 

্রবণে প্রতি অথু হইতে খে কয়টি (013) হাইডুঞঝ্সিল আয়ন-এর সমষ্টি হয় 

তদ্ধাব! উহাব অল্-গ্রাহিতা নিদেএ কব! হয়। 

08 (017)১- 0৪*++20ল- 
স্থতরাং ক্যালসিষাম হাঁইডুক্সাইডেব অঙ্্রগ্রাহিতা৷ ছুই । সোডিয়াম হাহিড্রক্সাইভ 

একায়িক, ক্যালপিয়াম হাইডুক্সাইড ছবি-আম্িক ইত্যাদি । 

শ৩৮। ভললণ্প (5816) 2 আযাসিড এবং ক্ষারকেব বিক্রিয়াতে জলের 

সহিত অপব যে যৌগিক পদীর্থ উৎপন্ন হয় তাঁহাকেই লবণ বলে । আঁপিডের 

হাহড্রোজেন ধাতুদ্বাবা প্রতিস্থাপিত হইয়া লবণের স্থ্টি হয়। আযাসিড ও 
শ্নীরকেব প্রশ্মনক্রিয়া হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায়, ক্ষারকেব পরাবিছ্যত্বাহী 

অংএ আিডেব অপবাঁবিচ্যৎবাহী অংশের সহিত মিলিত হইযা লবণ গঠন 
করিম। হ।কে। 

বি8+4+07+7+ 01 ৪01+ 17250 

* বক আনিড 

এহ জন্ত লবণেৰ ধ।তব অত্শকে ক্ষালকীম অংশ (08510 1816) এবং অপব 

অঁ একে আতিক অণশ (9০101. 70370] বলা হয়। এই সমস্ত হাধমী এবং না 

ধা আয়নগ্রলি মে'লিক পদীর্ঘেব নাও হইতে পারে, ডহাদের স্থলে পরা- এবং 

অপবাবিদ্ভাত্বাহী যৌগমূলকও হইতে পাঁরে » যেমন-- 
17747 7 017-1+707+1+ 0১ বান 40*1+ 10209 

পবাবিছাত্বাহী বান" আমন ধাতৃব হাঁ-ধ্মী আয্রনেব মতই ব্যবহাপ করে এবং 

টব0+-৯ ১04 7১ 0095$-- ইত্যাদি না-ধী যৌগমূলকগুলির; ধর্ম সাধারণ 
ন] ধর্মী আযঘনের মত হইযা খাঁকে । 

আদিড ও ক্ষারকের ক্রিয়। ভাড।ও আর ও.অনেক উপায়ে ক্ষাঁরীয় অংখ ও 

আমিক অতশেধ সংযোগেব ফলে লবণের উৎপত্তি হইতে পারে | লবণ প্রস্ততির 

কষেকটি উপায় নিষ়্ে দেওয। গেল *_ 

(১) জ্যাস্ড ও ক্ষারকের বাসাধনিক বিক্রিয়াদ।বা লবণ তেয়ারী কর! ঘায়। হতা আমরা 

পুর্বেতি দেখিয়াছি। 
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(২) আ্যাসিডেব সহিত কে'ন কোন ধাতুর ক্রিষার ফলেও বর্ণের উৎপন্তি হয় 
যেমশ,-- 

22711184098 --2790$1 চাও 

৩) উদ্বাধী ম্যাপিদর লবণেপ্ উপর অনুদ্ধাধী আযলিডেব ক্রিষার ফলেও লবণ পাওযা 

যাইতে পাবে। যথ| 

2২4০71+৮5১04-%*৭8 0,+491701 

(8) একটি ধাতু ও একটি অধাতুর রাসাষনিক সংযোজনা দ্বারাও লবণ উৎপন্ন হইতে পারে 

০০018350001 

(৫) -1কটি লবণের ক্ষাবীয় অংশকে অন্য একটি ধাতুদ্বার প্রতিস্থাপিত করিয়া অপব একটি 

লবণ প্রস্তুত করাও সম্ভব৷ 

৮০-+4-095094 --৮০১০$7০৪ 

27424১81405 080 ):47258 

এই সকল প্রতিস্থাপনাতে যে ধাতুর পরা বিছ্যুৎবাহিতা বেশী (সইটিই প্রতিস্থাপিত হইয়া! থাকে । 
(৬) একটি ক্ষারবীয় অল্সাইডের সহিত একটি মানসিক অক্লাইডের মিলনেও লবণ প্রন্্ত 

হয । যেমন :- 

€:৪0)-40০0% 75 ০8০0) 

শ্মারকীয় আম্িক লবণ 

অক্সাইড অক্সাহ 

(৭) সময় সময় দুইটি লবণের দ্রবণেব মধ্যে রাসাযনিক বিক্রিয়ার ফলে পএম্পবেব ক্গা'রকী' 

অপ্শগুলির বিশিময় হয় এবং নূতন লবণেব স্াষ্টি হয় । যেমশ 

[3৪০ ৪47 24১£0$-24801109(%*04)8 

১৩-৯। হেল্শেক্প শ্রেণী-লিতভ্তাগ £  আসিঙডের সমস্ত 

হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতৃঘাঁধা প্রতিস্থাপিত হইলে ষে লবণ উৎপগ্ণ হয় ত।হ।.ক 
নরম্যাল বা শমিত (1০1091) লপণ বলে । 

[39504- ৯19.504 ( শমিত লবণ )। 

কিন্ত ষদি আঁংশিকভাঁবে হ।ইধোজেন প্রঠিষ্থ।পিত হয, তবে উৎপন্ন লবণেব 

অণুতে এক বা একাধিক হাইড্রে(জেন পরমাণু থাকিয়া যাইবে । এই বকম 

লবণকে অগ্নু-লবণ (4৯০৫ 9৪16) বলে । 

772১০4---৯ টির ১094 অশ-লবণ ) ] 

1৪217 00)4 

0:515750, 401 সদন 
৪3004 *মিত লবণ 



অন্ন, ক্ষারক ও লবণ ১৫৩, 

অঙ্প-লবণ দ্রবীভূত হইলে উহার হাইড্রোজেন আয়নিত হয এবং অক্প-লবণের 

আবও ক্ষারকের সহিত বিক্রিষা! করাঁব ক্ষমতা থাকে । 
127১04---বজ +17++ 9027 

ক্ষারের 017 মৃণশককে অধাতু অথবা আম্িক মূলক ( যথা 504১ 0, 

ইত্যাদি ) ছ্বাব। প্রতিস্থাপিত কবিলেও লবণ উৎপন্ন হয়। ক্ষার-অণুর সবগুলি 

017 মূলক যদি প্রতিস্থাপিত না হয়, কেবল আংশিক প্রতিস্থাপন কবা হইলে 

যে লবণ পাওয়া যাষ তাঁহাকে ক্ষার-লবণ (8851০ 5816) বলে । যেমন :-- 

৮৮-:০$ -ি ০৮৫১, (ক্ষার লবণ ) 

এই সকল ক্ষাব-লবণকে ক্ষার এবং শমিত লবণের মিঅণব্ূপে ধরা যাইতে 
পারে। 

2০১০৪ ৮৯৮৮ (073), 2৮ 03) 0১ 
কোঁন কোন ক্ষেত্রে ;ইটি পৰণ একঠিত হইয। যুক্ত অবস্থা থাকে | যেমন, 

পটাসিয়াম সালফেঢ এবং ম্যালুমিনিযাম সালফেট দ্রবণ একত্র করিয়া! কেলাসিত 
কবিলে উহ! হহতে যে স্টিক পাঁওষ। যাঁষ শাহাব সঙ্কেত 72904, 

£১120904) ১24750 অথা" প্রতিটি পঢাসিয়াখ সালফেও অণুর মহিত একটি 

আযলুমিনিয়াম সালফেটের অণু. যু আচে। ইহাদিগকে দ্বি-ধাতুক লবগ 

(90১15 ১৪) খলে। ইহ[রা জলে দ্রৎ হহলে ইহাদেব মধ্যস্থিত লবণ 

দুইটি স্বাধীনভাবে বিয়ে।জিত হইয়। নিজেদেব আষনেব স্থষ্টি কথে। 
[2504১ £15(5054)১- 20+1+241%7৮1+4902 

ট্ুইটি লবণ আবাব ক্ষেত্রবিশেষে এমনভাবে যু হইয। ধাইতে পাঁরে যে 

উহাদের স্বাধীন সন্ত সম্পূণ লোঁপ পায় | একটি নতন লবণেব স্থষ্টি হয় এব* 
মেগুপি জলে দ্রবীভূত হইয়] আঁষন উতৎপন্ন কবে। যেমন-_ 
20০34 10012502700 200011552৮4 76010 

ইহাদিগকে “জটিল লবণ? (00707165911) বন যাইতে পাবে । কঠিন 

অবস্থায় ছি-খাতুক লবণ এবং জটিল পবণ, উভযের মধ্যেহ একটি “তন লবণেব 

লক্ষণ দেখা যাঁ। কিন্তু দ্রবীভূত অবস্থায় দি-ধাতুক লবণ নিদি্ আণবিক 

অন্গপাতে মিশ্রিত উপাদীন-লবণ ছুইটিব সমসত্ব মিশ্রের ন্যাষ ব্যবহাব কবে 

জটিল লবণ এরূপ অবস্থাতেও আদি বৈশিষ্ন্য বজীয রাখে। 
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২৩-৯০ 1 হনব্রণেল লাম্মবচল্স 2 ধাতুর নামের সহিত যে আমন্ড 

হইতে লবণ উদ্ভুত উহার নাম যুক্ত কবিক্ল! লবণের নাম দেওয়া! হয। যদি অক্ষি-আ্যাসিড হয় তবে 
নামের শেষে -'য়েট” (-৪৮০) জুঁডিযা দেওয়। হয এব" হাইড্রী-আ্যাসিডের লবণ হইলে নামের 

শেষে -'আইড * 110৫) যুক্ত কর] হয। যেমন-_ 

[92904 সোডিয়াম সালফেট &0)ব -- পটাসিয়াম সায়ানাইড 

[03 --পটাপিয়াম নাইট্রেট 701১ -_ লেড আয়ৌডাইড 

7010৭ --পটালিযাম ক্লোবেট [৪0] সোডিয়াম ক্লোরাইড 
তনবিক অক্পসিজেন-সম্পন্ন ' য়স্" (-০5 ব লবণের নামের শেষে -'য়াইট্' (০85) 

যুক্ত ববা হয | 

[7250৭-৯ ২5503 সোডিয়াম সীলফাইট । 

[71২02-৯ ্বএাব02 _সোভডিষাম নাইট্াইট | 
সং ৬ নং ক নং ন্ 

২৩-৯৯। ব্রাহায্সরন্মি্চ লিক্রিতস্ত্রী  সমন্ত বাসায়নিক বিক্রিয। 
এক বকম নহে । কোন ক্ষেত্রে হযত একাধিক পদার্থ বুক্ধ তহষা তন পদীর্ষেব 

কৃষ্টি হয, আবাঁব কে!ন ক্ষেত্রে একটি পদীর্থ বিগ্লেষিত হইযা একাধিক পদার্থ 

উত্পন্ন করে । বাসাযশিক পবিব তনেব প্রকাতিব উপব ভিত্তি কবিয়! বাঁসায়নিক 

[ভ্রযাগ্তলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভভ্ কব] হইয়াছে । 

(১) বিষোজন বা বিশ্লেষণ ক্রিয়া (006০010105860) ২ একটি 

বন্ত হঠতে একাধিক শতন পদ্দাথথ উত্পন্ন হইলে তাঁহীকে বিযৌজন বা বিশ্লেষণ 

[ণযা বলা হয়। যেমন-_ 
20107 2001+302 8 ৮৮০-278+ 02 

(২) সংঙ্ক্রেবণ-ক্রয়া (551501)5:5) 2 একাধিক বস্ত একত্র সংযুক্ত 

হইয়! নন পদীর্থের স্পি করিলে উহাকে সংশ্লেষণ ক্রিষা বলে । যেমন :-- 

21840272480) 0০০+015- 00012 

(৩) প্রতিস্থাপন-াক্রয়। (10151190617) ” কোন কোন সময় 

যৌগ পদাঁথের ভিতবেব একটি মৌলেব স্থান অপর একটি মৌল অধিকার 
করে। এই বকম পবিবভনকে প্রতিস্বাপন-ক্রিয়া বলে। যেমন :-_ 

2 141015-2101715 3 2,4+-১48035 2708035+ 24 
যখন যৌগিক পদার্থেস অণুতে একরকম পরমাণুর স্থলে অন্ত রকমের পরমাণু প্রতিস্থাপিত হয় 

তখন তাহাদের সংখ্যা! সমান না হইতেও পারে । সংখ্যাগুলি উহাদের যৌজ্যতার উপর নির্ভর করে । 



অল্প, ক্ষারক ও লবণ ১৫৫ 

একটি দ্বিযোজী পরমাণু ছুইটি একযোজী পরমাণু প্রতিস্থাপন করিতে পারে । অথবা ছুইটি ত্রিষোজী 

পরমাণু দ্বারা তিনটি দ্বিযোজী পরমাণুর প্রতিস্থাপন সম্ভব | 

ঢা + 0 90+- 8০904+ 08 
ঢ€া +24৯£:)3055 চ€(03)9+ 285 

(৪) (নপরিবঙক্রিয়া (10991015 [0৩০0220950100 )2 ছুইটি 

ফৌঁগিক পদার্থেব ভিঠব যখন উহাদেব ক্ষাবীয এবং আস্তিক অংশেব বিনিময 

দ্বারা নৃতন পদার্থেব স্থষ্টি ভয তখন উহাকে বিপরিব ক্রিয়া বলে। লবণ, 

আযসিড এবং ক্ষীথ জাতীয পদার্থই কেবল এই একম ক্রিয়া! সম্পন্ন কবিতে পারে। 
৪0172816003 45011104103 

দ€013+ 35075 86(915)5+34501 
[70501912701] ৯7051947260! 

38012 +1775904 72 98904 +2201 

অধিকাণ্ন। বপবিধত ক্রিষ1 বিক্রিষক ছুইটিব প্রবণেব ভিতধ নি*শন্ হয 

এবং াবক্রিযালপ্ধ পদ্[খেব একটি অদ্রান্য হ্যা অধঃক্ষিপ ভয। এই কাধণে 

এ বকম প্মাকে অনেক সনয় সৎক্ষেপে অধ:ক্ষেপণ-ত্রিয়াও (055০- 

116901015 ) বল হ্য। 

(৫) আদ্র-বিশ্লেঘণ-ক্রির। (3545015৯:১) 8 কোন কোন যৌগিক 

পদাথ ৬লের পহি- বিদিষি। করিএ। বিষোজি 5 হইযা যায এখং পৃতন পদার্থ 

উৎপন্ন কব। এও রকম খাঁধাঘনিক পবিবতনকে আদ-বিশ্লেষণ ক্রিষ 

বল! হয। 
50০13 + 31730) [7১1১9543101 

ি৪১০০++2750 2াব507+17500, 

সোঠিযাঁম কার্নেচ ষদি« পবণ উহ? জলে এব হলে উহাঁব কতকাংশ 

ডলেব দাবা বিশ্লেষিত হইযা 4017 ক্ষাথ এব” [75005 আযাদিভ উৎপন্ন 

কবে। এহ আ্য|সিডেব তীকতা খবই কম, কিন্তু 9৭07. একটি তাত্র ক্ষাব, 

উহ হনে যথেঃ ০0৮- আযন উৎপন্ন হয়। স্ুতখাণ লবণ হইলেও 

1৪203 ক্ষারের এত ব্যবহার কবে। 

(ষে সমস্ত লবণ মুু আসিড বা মু ক্ষাব হতে উৎপন্ন হয় উচ্ভাবা জলের 

সংস্পর্শে আসিলে আদ্রবিশ্জসেষিত হয। 
70+7720-17071+ 70০ 

তীব্র মু 
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(৬) প্রতি-বিন্য।স ক্রিয়া ( 0.681181066106106 0: 15010611800 £ 

কখনও কখনও যৌগিক পদার্থে অণুতে পরমাণুসমূহের বিন্যামের পরিবওন 

হয়। কিন্ত পরমাণুর প্রকাপ্ন বা সংখ্যা একই থাকে । নূতন রকম সংযুতির জন্য 
পদার্থ সম্পর্ণরূপে বদল হইয| নৃন্ন পদার্থ স্থট্টি করে। ইহাকে “প্রতি-বিন্তাস 

ক্রিয়া বল। াইতে পারে । যেমন $-- 

বন, 0ব০0-্এবান500নত 
আমোনিয়াম সায়ানেট ইউরিয়া 

(৭) বছ-যৌশিক-ক্রিয়। € 001510)210198 6100 ) 5 অনেক মম়য় কোন 

কোন যৌগিকের একাধিক অণু একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি নৃতন পদাথেব 
অণুতে পরিণত হ্য। ইহাকে বছ্-যৌগিক-ক্রিয়। বা বহুসংঘোগ-ক্রিয। 
(60151061158,001 বলে £ 

30972 55 06106 3 37010 71173051805 

আযদেটিলীন বেনজিন নায়ানিক আ্যাসিড সায়ানিউরিক আ।সি” 
৪ কা সং ফু 

বাঁসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্বে আব একটি কথা উল্লেখ কথা প্রায়াজন। 

প্রতোক রাসায়নিক পবিবর্তনেই তাপ বিনিময হইয়া থাকে । বিক্রিয়াকালে 

হয তাঁপ বাহির হইযা আসে অথবা পদ্ার্থগুলি তাঁপ গ্রহণ করে। যে সকল 

বিক্রিষাতে তাপে উদ্ধব হয় তাহাদিগকে “তাপ উদগারী বিক্রিয়া: 
(50101210010 16800100 / বলে। পক্ষান্তবে বিক্রিয়াতে যদি ভাপের 

শোষণ হয তবে উহাকে তাপ-শগ্রাহী বিক্রিয়া” বলে। কথন কখনও 

বিক্রিয়ার সমীকরণের ভাঁনদ্দিকে তাপের পরিমাণেব সংখ্যা যোগ বা বিষোগ 

চিহ্ন মহ লিখিয়া ষথাক্রমে তাঁপ উদ্ভব বা শোষণ পুঝাঁন হয়। যথা 
০+02 - 0০0১+97000 ০৪10716. ( তাপ-উদবী ) 

ব১+০১- 20-43200 ০৭1006৭* ( তাপগ্রাঁী ) 

বদি কৌন যৌগ উহাব মোলিক উপ|দানের সান্মাৎ স"যোগ দ্বারা উৎপন্ন হ?ষার সমধ 

তাপ-গ্রহণের প্রয়োজন হয় ৩বে সেই যৌগকেও তাপ-গ্রানহী যৌগ বলা হয়। শাইটিক 

অক্সাইড তাপ-গ্রাহী যৌগ ৷ মোল স'যোগে যৌগ উৎপন্ন কবার সময় তাপে উত্তব হইলে ঈহাকে 
ভাপ-উদগারী যৌগ বলে। বার্ধন ডাই-অক্সাইড তাপ ঈগগারী যৌগ। 



দ্বিতীয় খণ্ড 

অধাতব মৌল 
সঞ্থদশ বন্যায় 

হাইড্রোজেন 

সঙ্কেত 7751 পরমাণু ক্রমাঙ্ক ১। পারমাণবিক গুকুত ১**৮। 

প্ররতিতে হাইড্রোজেন প্রায় সবদাই অন্যান্য মৌলের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় 

থাকে । হাভড়োজেনের ঘষে সমস্ত যৌগ মচরাঁচর প।ওয়া যায় তাহাদের মধ্যে 

জল, পেট্টেোলঘাম এবং বিভিন্ন জৈব পদীর্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আগ্নেম্গিবি 

বা পেহৌলিযাম খনি হইতে মিগত গ্যাসের ভিতর খুব সামান্য পরিমাপ 

হাইড্রোজেন মৌলাবস্থাষ থাকে । হাইড্রোজেন যে একটি মৌলিক পদার্থ 

১৭৬৬ গ্রা্ভাবে হত ক্যাঁভেগ্স সর্বপ্রথমে প্রমাণ করেন। 

১৫-১। প্রস্ততি £ ল্যাথবেটরা পদ্ধতি  দুই-মুখ-বিশিষ্ট একটি 

উল্ফ-বোতঙ:ল *ণনিকটা দস্তার ছিবডা (612.0015660 210০) লও । ককের 

গীহায্যে বে। তলের একটি মুখে একটি দীর্ঘনাল ফাঁনেল (0015016 £020561) 

এবং অপর মুখে একটি বাকান নিগম নল জুভিয়া দাও (চিত্র ১৫ক )। লক্ষ্য 

বাখিতে হইবে যে কর এবং নলগুলিব সংযোগ যেন সম্পূর্ণ বাষুরোধী € ৪£:- 

086) হ্য। কাবণ, তাহা না হইলে হাইড়োজেনের সহিত বাষু মিশিয়া 

গিযা একটি বিস্ফোরক মিশ্রণে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে । শির্গম- 

নলের শেষ প্রাস্তটি একটি গ্যাস-ধ্রোণীর ভিতরে জলের নীচে রাখিতে হইবে । 

ইহার পর দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতর দিয়া লঘু সালফিউরিক আযামিভ উল্ফ- 

বোৌতলেব ভিভবে ঢালিয়। দাও । আাীসিডের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত 

যে দস্তার ছিবডাগুলি সম্পূর্ণ আবৃত থাকে এবং দীর্ঘনীল-ফাঁনেলের প্রাস্তাটি 

আসিডে ডুবিষা থাকে, নচেৎ এই ফানেলের ভিতর দিয়াই হাইড্রোজেন 
বাহির হইয়া! যাইবে । আীসিভ জিঙ্কের সংস্পর্শে আসিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া 

'আরস্ত হয এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। 
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22711729004 5 27909814752 

উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাস প্রথমে বোতলের অভ্যন্তবস্থ বাঁয়ুকে নির্গম-নলের 

ভিতর দিয়া বাহিব করিয়া দেয়। বাতাস বাহির হইয়া যাওয়ার পব নি্গম- 

টা এরর তা এনা 

চি ১৫ক _ হাইড্রোজেন প্রস্তুতি 

নল পিযা হাইড্রোজেন আসিতে থাকে এবং গ্যাপপ্রোণীব জলের ভি তব দয 

বৃদ্বুদের আঁকাবে উঠিতে থাকে । একটি গ্যাঁস-জাপ জলে সম্পণ ভর্তি কাবিয 

যেখানে গাঁপের বুদনুদ বাহির হইতেছে সেখানে উপুড কবিযা থব। 

হাইড্রোজেন তখন এহ গাঁপ-জারেব জল অপসাঁবিত করিযা সেই পাতে সঞ্চিত 

হইতে থাঁকিবে। প্রথম গ্যাস-জারটি হাহড্রোজেন পূণ করিয়] উহাতে একাটি 

জলস্ত কাঠি প্রবেশ করাইয় দাঁও। যদি বিস্ফোরণ হয় তবে পুকিতে হইবে 

উল্ফ-বোতলের অভ্যন্তরের বাধু সম্পূণ বাহির হইয়। যায় নাই । আরও 

খানিকক্ষণ হাইড্রোজেন গ্যাস ছাভিয়া দিয়! ভিতরেব বাতাসকে সম্পূণ দৃব 

করিয়া দাও । অতঃপর কয়েকটি গ্যাপ জার প্রথমে জলপূর্ণ কর্িযা পবে ঈগল 

অপসারণ দ্বার হাঁইডরৌজেন গ্যাসে ভর্তি কবিয1 লও এখং ঢাকনি বায়। মুখ 

বন্ধ করিয়া উপুড করিয| রাখ | লাবরেটরীতে সাধাঁবণতঃ এইভাবে হাই- 

ড্রোজেন প্রস্তত কবা হয় । 

কিপ-যন্ত্র ঃ উল্ফ বৌতলের সাহায্যে হাইড্রোজেন উৎপাদনের একট 
প্রধান অন্থবিধা এই যে জিঙ্ক যতক্ষণ আ্যাপিডেব সঙ্গে থাকিবে তক্ষণই 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন হইতে থাকিবে । যে কোন সময়ে প্রয়োজনান্ষষাধী এবং 

নিয়মিত পরিমাণে হাইড্রোজেন পাওয়ার জন্য ল্যাবরেটরীতে আজকাল কিপ.- 
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যন্ত্রের বুল ব্যবহার হয় । কিপ-যন্ত্রট দুইটি অংশে তৈয়ারী ( চিত্র-১৫ খ)। 
নীচেব অংশে দুইটি গোলাকৃতি বালব ( “থ' ও “গ*) একত্র যুক্ত থাঁকে এবং 

উপরের অংশে আর একটি গোলাঁকুতি বাঁলব (“ক”) থাকে । উপরের এই 

বাঁলবটির নীচের দিকে একটি দীর্ঘ নল যুক্ত আছে। ইহু৷ সর্বনিক্স বালব 'গ'-এর 

ভিতরে গিয়। শেষ হইয়াছে । এই দুইটি অংশের সংযৌগটি অবশ্য খুব দুঁট এবং 

বাধুরোধী । মধ্যস্ত “থ” বালবের একটি নির্গম-পথ আছে । উহাতে একটি কর্কের 

সাহাঁঘ্যে একটি স্টপকক জুডিয়া দেওয়। হয় । নীচের “গ+ বালবেরও একটি 

বহিদ্বর আছে, উহা একটি কর্ক ছারা আটিরা দেওয়। হয়, প্রযোজন হইলে এই 

কর খুলিয়া! ভিতবেব আাঁসিড বা তরল পদার্থ বাহির কধিয! ল ওয়] হয। 

মধ্যস্থ “খ* বালবের ভিতরে প্রথমে কিছু 

জঙ্কের ট্রকরা বাঁখা হয। তাহাঁব পরজ্টপককটি 

খলিয়া রাখিয়া উপরেধ বাঁলবে লঘু সাঁল- 

ফিউরিক আযাসিড ঢাঁলিষা দেওয়া হয়। এই 

আসিও নল বাহিয়! প্রথমে নীচের বালবে 

আমে এব উচ্চ] পূর্ণ হইয| গেলে মধ্যস্ক 

পালবে প্রবেশ লাভ কবে । এইখানে জিক্কেব 

সংস্পর্শে আমিড আলিলেই হাইডোঁঙ্ছে 

উত্পন্ন হইতে থাকে । প্রথমে পৰকেব 

ভিতর দিয়। "খ” বালের বাধু বাহিৰ হুইয। 

যাঁষ এবং পবে হাইড্রোজেন গ্যাস নিগতহহতে 

থাঁকে । এইভাবে হাইড্রোজেন পাওয়া যায । 1৮ত্র ১৫ খ'-কিপ-যস্ত 

প্রয়োজন শেষে স্টপককটি বন্ধ ঝরিয়! দিলে, 'খ? বালবে ঘে হাইড্রোজেন 

উৎপন্ন হয় তাহ? বাহির হইতে না পাঁরিয়া আমিডের উপর চীপ দিত 

কে । ইহার ফলে আীপিড নীচেন দ্দিকে নামিযা যায এবং নি্্থ 

বাঁলবেব আপিড নল বাহিয়! উপবেব “ক বালনে আপিয়া জড় হয। 

মধ্যস্থিত বাঁলবের জিন্কেব সংস্পর্শ হইতে আঁসিড সরিষা গেলেই হাইড্রোজেন 

উৎপাঁদন বন্ধ হইয়া ঘাঁষ। পুনরায় হাইড্রোজেন প্রয়োজন হইলে কেবল 

স্পককটি খুলিলেই চলিবে । কাঁবণ, স্টপকক খুলিলে স্বাভাবিক 'নিষমে আবাব 

আঁসিড সধ্যস্থ বালবে আসিবে এবং পূর্বের মত জি্কেব সহিত ক্রিষাঁব ফুলে 
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হাইড্রোজেন উৎপন্ন কবিবে। কিপ-যস্ত্রের সাহাষ্যে এইভাবে ইচ্ছাঙ্গিযায়ী 
প্রয়োজনাহ্ুরূপ হাইড্রোজেন পাওয়ার স্বিধ! হয়। 

জিঙ্ক ও নালফি উ্বব লাপিডের নাহাস্যে যে হাইফ্রোজেন পাওয়া! যাষ তাহা বিশুদ্ধ শয। 

জলীয় বাষ্প ছাড়াও আবও অন্তান্ত গ)াস যমন আবসাহন (178), ফসফাইন (7173)৯ 

হাহড়োজেন নাহাফাভড (718৭) কাধন ডাউঅ্সঙগড (০209) প্রস্ভৃতি খুব অল্প পবিমাণে উহার 

সহিত শ্শ্রিভ খাকে। নিশ্দ্ধতর গ্যান পইিতে হহলে এহ হাইড্রোজেনকে যথাক্রমে লেড 

নাহতেট  প্ভ'ব সশফেড ও পঢা সযাম হাহড়ুক্সংহড দ্রবণ এব" সর্বশেষে গাঢ় সালফিউরিক 

আযাদিডেব ভিন্র দিয়া চালনা কবিষ| (বধীত কাব্য! লইভে হয) এই সকল দ্রবণ কতকগুলি 

গাসধাবুকের (32৩ %951561 ) সবে) বাখিয] হাহাডাজেনাক বুদ্বুদের আকারে উহাদেব তিতর 

দিমা পরিচালিত বরা হয় হতে উপরোক্ত গাসগুলি শোষিত হহয়| যাঁয়। (ক লেড 

শাহাদত 7থ- দরডুত কলে (খ) সিলভাব সাণষো এখন) ও চলে দূৰ করে) 

(গ) পঢীসিলাম হাহডুকন্ড ১০৪ ০0 ভত্যাদি এব* সালফিউরিক আসিড জলীয় বাম্প 

শাধণ করে। 

১০-২। হুাইভ্রোভোন্ন প্রশ্তিল্ল শ্ল্যাল্য প্রানী 2 
তিন রকম পদাথ হইতে সাধারণতঃ হাইড্রোজেন উৎপাদন কব। যাইতে 

পারে__ ক) আসিভ, (খ) ক্ষাপ্জাঁতীয পদার্থ এবং (গ জল। 

(ক) আাসিড হইতে £ আমব পূর্বেহ দেখিষাছি, জিঙ্ক ও সালফিউরিক 
আসি সহযোগে সহজেই হাঁহড্রোজেন উৎপাদন সম্ভব । কিন্ত জিঙ্কের পরিবতে 

অগ্যান্ত অনেক ধাতু এবং সালফ্উিরিক আ মিডেব বদলে অন্তান্ত কোন কোঁন 

আঁমিডও স্বাভাবিক উষ্ণতা এই গ্যাস উৎপন্ন করে । নিম্নে এইরূপ কষেকটি 

রাসাযণিক বিক্রিযার উদীহবণ দেওষা হহ ল। 

22142170172 28012 +172 

21 20217 409)2 ৮5 হা) (02175 ১0১)৪+7 

আসেটিক আ্যসিড জিঙ্ক আনিটেট 

541175১0943 08১0) +102 5 7০142170175 550194 72 

21381270015 28014172 

।খ) ক্ষার হইতে £ জিঙ্ক, আযালুমিনিয়াম, টিন প্রভৃতি কয্পেকটি ধাতু বা 
ধাতুকল্প কষ্টিক সোডা] জাতীয় তীব্র ক্ষার হইতে ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় হাইড্রোজেন 
উৎপন্ন করে। যেমন, 
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৮0428077200 88)2 4122 
24১]4+2707712720 72410951222 
৩1 +214071+ 750 -1425193 +2109 

( এই সমস্ত বিক্রিয়াতে জিঙ্ক, আযলুমিনিয়াম প্রভৃতি বিচুর্ণ অবস্থায় (9১৪) ব্যবহাৰ কর! 
প্রায়াজন | ) 

(গ) জল হইতে £ জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদন করার নানাপ্রকার 

উপাষ আছে 

১) বিভিন্ন উষ্ণভাঁষ বিভিন্ন ধাতুব সাহাষ্যে জল হইতে হাইড়ৌছেন পাওয়। 

যাঁষ। যেমন, স্বাভাবিক উষ্ণতা সৌডিয়ীম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ধাতু জল 

হহতে হাইড্রোজেন উৎপাদন কবে। 

23০+2550- 2ব৪05-77, 
21217 ১09)- 28001347073 

0৪+2720 2 (5300130১472 

এহ পল ধাতুর সহিত কলের বিক্রিয়! খুব দ্রুত এবং তীব্রতাগ সহিত সম্পন্ন 

হয় ধলিয়। অনেক সময বিস্ফোবিণ হয। সেইলস্থা প্রায়ই এই ধাতুগুলি পাবদের 
সপ্ক্ মিশ্রিত কবিষ| পারদসঙ্কব (87001881)) দূপে জলে দেওয়া হয় । 

প্রাক্ষা £ চ| ছা, কাক "করা সেডিআান এ খন হুডিৰ সাহ। য্য পারের সহিত 

' ই-শরূপো মাশ্র্ নি লও । এহ নিও প| শ্বণন্থব কঠিন আকাঁবেব হটবে। হহাব কষেকটি 
টক44-একটি পাত্রে জল্_ ।খিয1 উহাতে চডিয়া দ131 তালব সাত বিশ্য়াৰ ফলে আস্তে আস্তে 

হ হযেছে উঠিনে বাকিবে একটি গ্যাস হার ভলপৃ্ণ বাধযা ৩” ৰ উপবে ধৰিলে হাংদ্রোজেন 

নল ্শ অপসারিত কক্যি! এরণ গা।স ভ।বে সঞ্চিত হতনে 

_ সট্ত জলে ম্যাগনেসিয়ম বা আযলুমিনিয়াম চণ দিলেও হাইড্রোজেন 

পাওষা যায £-- 

2/১1+97120 75 24100977)8 43752 

41847210720 5515(017)24+- 75 

ম্যাগনেসিযামের উপব দিয়া অথবা উত্তপ্ধ লৌহচূর্ণের উপর দিয়া জলীয় 

বাস্প (গ্ীম ) পরিচালিত করিলেও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হত্ন। লোহিত-তপ্ত 
কার্বনের (2170 ০৪:৮০17) সহিত জলীয় বাণ্পের বিক্রিযাতেও হাইড্রোজেন 

পাওয়া যাঁয়। 
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1%18+-21120) 75 48009013094 512 

35৬-+41720ল চ53004+ 772 
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পরীক্ষা £ দুই মুখখোলা অপেক্ষাকৃত মোট! এবটি শক্ত কাচের নলেব ভিতবে কিছু 

লৌহচুর্ণ লও । নটি একটি চুলীতে র।থিয| দাও | উহাঁব দুইটি মুখে দুইটি কর্কের ভিতর দিয়] 
ছুইটি সরু ক।চ শল জুডিয| দাও । ইহাদেব একটি কাচনল ঝাকাইযা ছিপিবদ্ধ এবটি আশিক 

জলপুর্ণ কুপীর সহিত ষক্ত করিয় দাও (চিত্র ১৫গ)। অপব প্রান্তের কাচ নলেব শেষ ম'শটি একটি 

গাস-দ্রোণীব জলের মধ্যে প্রবেশ কবাহয়! দাও। চুলীটি এখন প্রহ্থলিন করিয়া দাও লীৌহচর্ণ উত্তপ্ত 
হইক্স] উঠিবে। বুপীর জণটি এখন দীপ-পাহায্যে যুটাইতে থাক । জলীয় বাদ্প তখন নলের ভিতর 

দিয়া উত্তপ্ত লৌহচুণেব উপর আসিতে থাকিবে এন* হাশড়োজেন উৎপন্ন হইবে | লৌহচণ এক প্রকাব 

কঠিন অগ্যাভ্ডে পবিণত হহফা যাউপে। উৎপন্ন হাসছেন নির্গম নল দিযা আসি! বুদ্বুদেব 

আকানে জলেখ ভিতব দিয়! খাহির হত থাকিবে একটি ভপপুর্ণ গাঁস-জাব উপুড বাধয| ধক 

এহ গ্যাস উহ।তে সঞ্চিত হতাণ। 

লট ছে ত 
|||] 7 

টিন চে 

রাঃ 

/ 
£ ১৯০ ইসি 

চিন ১৫গ-লৌহচণ * জলীয় বাম্প হই 5 হগড্রোভেন প্রস্তুতি 

(২) ধাত হাউড্রউডন্দহ ধতু এন* হাউড্রোজেনের যৌগ ) থুব সহভেশ হলে সহি 

বাসাধনিক বিত্রিয়1| করে এ" হাইডেডেশ উৎপাদন বখে। কালদিযাশ ভাত এাইডেব সাধ্য 

জল হইতে হাইাড়াজেন উৎপাদন কবাব পঞ্ধাতাক হ|ংডোশিখ প্রথ।ল। বলে । 

€০11১1+91720)-5 08007) +2া75 

[ব874+70১0) -₹ টি £৮)।+175 

৩) বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণেব ফলে জল হইতে হাইড্রৌোজিন ৭ অক্সিজেন 

পাওয়া যাঁয়। জলেব অণুগুলিব কিয়দংশ আযষনিত অবপ্থায থাকে এব" 



হাইড্রোজেন ১৭৩ 

তুডিত্প্রবাহের ফলে ক্যাথোড- বা অপরা-প্রান্তে হা জেন নির্গত হয়। 

€ পঞ্ঠা ১৩৫) 

কিন্ত জল স্থপবিবাহী নয় বলিয়! বিছ্যুত্প্রবাহ হবার বিশুদ্ধ জল হইতে 
হাইড্রোজেন পাওয়া শক্ত । বিশুদ্ধ জলের পরিবর্তে যদি কোন আ্যাসিড বা 
ক্ষারজাতীয় পদার্থের লঘু দ্রবণ তডিৎ-বিপ্লেষিত করা ষায় তাহা হইলে সহজে 
হাইড্রোক্ষেন পাঁওযা সম্ভব । বাস্তবিক পক্ষে কিস্তু জলই বিশ্লেঘিত হয়। 

21720)-2172 4092 

পরীক্ষা] 5 আ্যাসিডের তডিৎ বিশ্বেষণেব "মত ১৫ঘ চিত্রানুযাধী একটি যন্ত্রের প্রয়োজন। 

একটি কাচপাত্রে লঘু সালফিউবিক আসিড লও । এ | | | 

আসিডের ভিতব ছুটি ”টিনামেব পাত শিমজ্জিত 

থাকিবে । এই শাত দুইটি তাবেব সাহায্যে বাচিবে 

ব্যাটাবীব নভি৩ বক্ত কবাব ব্যবস্থা থাকে। প্রাতোকটি 

প্লাটিনাম পাম উপব এক খুখ বন্ধ একটি অপেক্ষাক * 

মেট" কাণেব নল লঘু সালফিউরিব আসিডে সম্পূর্ণ 

ভবিষা লহষা উা কবিযা বাথ । প্রলেকটি নলেব 

উপবের 'মপশে একা স্টপকক লাগান থাকিবে ॥ এই 

স্টপকাকণ সাহাযো পাস বাহির কবিয! লগধা যাতে 

পাবে । প্রাটিনামেব পাত ছুটি এখন কান বশড।বর 

গাবা ও অপবা পান্তের সহিত জডযা দিলে বছাৎঞন্।ল 

চলিতে কবে এব" আনোডে অক্সিজেন ও কা।থোদে 

হাতে ঞেশ উৎপন্ন শভব। উৎপন্ন ১|*ড্রেতে নেব 

আযতন অল্সিজেনেব দ্বিগুণ হই" । চত্বর ৫ঘ- ভডিৎ বিশ্রেমণ 

যদিও সাসিড লগযা হইযণ্ছ বিস্তু উহ।ব কোন পাখবভন হয না। ভলের বিশ্লেষণের ফলেই 

হ।ভছেোঁভেন ও অবিজেন পাষ] বাঁ | 

পরীক্ষা ২£ উপরোত্ত বস্ত্রে আসিডের বদলে যদি কোন ক্ষাঝ লওয়| *য়, তাহ! 

হষ্ালও তঠিতপ্রবাহ দিলে হাশাড্রাছ ন ও অক্সিজেন পাও] যাঁষ। বেন শা 

[9(097)8- ১০++20912- 

আনোডে £ 2011-7-5138040 725 

কাথোডে £ 3917 9৪725 

8০127508607) 
** [20 257970 
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অথবা, 217%0-2779-708 

বিশুদ্ধতম হাইড্রোজেন এই বেরিয়াম হাইডরক্লাইড দ্রবণের তড়িৎ-বিপ্রেষণের দ্বারাই তৈয়াৰ 

হয। ক্যাথোডে যে হাইড্রজেন উৎপন্ন 

হয় তাহা ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত প্লাটিনাম- 

জালি, কঠিন কম্টিবপটাস, ফসফরাস 

পেণ্টোক্সাইড উত্যাদির উপর দিয়] 

পরিচালিত কাবলে অকিজেন, জলীরর 

বাম্প ও অন্টাস্ত গ্যাস দুরীভূত হয়। 

পবে উহাকে প্যালাডিয়ামের ছোট ছোট 

পাত পরিপুণ একটি বালবের ভিতর 

চিত্র ১৫৬- বিশুদ্ধতম হাইড্রোজেন প্রবেশ কবান হ্য। প্যালাডিয়।এ 

হাইড্রোজেন গ্যাসটি শোষণ কবিয! জয়। অন্যান্য গ্যাস শোষিত হয ন1। প্রাযাজনানুসাবে 

উক্ত প্যালাডিয়াম উপ করিলেই বিশুদ্ধতম হাইড্রোজেন পাওয়া] যায় । 

অনেক পাসায়নিক শিল্পে প্রভৃত পবিমাণে হাইড্রোজ্নে প্রয়োজন হয়। 

বস্ প্রণালীতে উহা প্রস্তত হয়। 

১০-৩। স্ প্রপাতলী (9০5০% 77০০৪১৪) 2 এই প্রণালীভে 

জলীয় বাষ্প লোৌহিত-ত৭ কোক-কয়লার উপর পবিচালনা করিয়া ওয়াটার- 

গ্যাস শ্রথমে ভৈয়ারী করা হয়। ওয়াটার-গাঁস কাবন-মনোক্সাইিড « 

হাইড্রোজেনের মিশ্রণ । 

০+৮90)- 0০0০+-172 

এই ওয়াটার গ্যাস আরও অকিরিক্ত জলীয় বাসের সহিত (মশ্রিত কব্যি। 

উত্তপ্ত লৌহ-অক্সাইভ ৪ কোমিয়াম অক্সাইছচেব প্রভাবক উপব দিয়! 

পরিচালিত করিলে কাবন মনোক্সাইড ডাঁই-অক্সাহডে বূপাস্তবিত হইয়। যায 

এবং আখ ও হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। 

(০0+85)+৮50- 005+2[35 

কার্বন ডাঁই-অক্মাইড ও হাইড্রোজেনেব মিশ্রণটি অতিরিক্ত চাপে জল, 

কিক সোডা ও কিউপ্রাস-ফর্মেটের দ্রবণের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে উহার 

কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মনোল্সাইভ ত্রবীভৃত হইয়া যায় এবং হাইড্রোজেন 
পাঁওয়া যায় । 



হাইড্রোজেন ১৭৫ 

সাধারণ খাঁভভ লবণের ভড়ি-বিষ্লোষণ 2 সাধারণ থাস্ লবশেব (3০1) 
দ্রবণ বিছ্যুৎবাহী। তড়িৎ বিশ্লেষণ দ্বারা! ইহা হইতে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন ও কম্টিক সোড! 
পাওযা বায়। সোডিয়াম সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে ইহাব বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাউবে। 

১৫৪। হাইড়্োজেনের ধর্ম£ (১) বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন একটি স্বচ্ছ 
বর্ণহীন গাস। ইহা জলে অব্রবণীয়, ** সেন্টিগ্রেত উষ্ণতায় প্রতি ঘন 

সেন্টিমিটার জলে হহার দ্রবণীযতা মাত্র *২২ ঘন-সে্টিমিটার। ইহা সমস্ত 

পদার্থ হইতে লঘুভাগ-__্ণাতেব ইহা লঘুতম পদার্খ। ইহাব ঘনত্ব ০০০০৮৯ 

গ্রাম । প্রতি ঘন সেন্টমিটারে | 

পরীক্ষা 2 একটি বাযুপূর্ণ জার উল্ট! করিয়া গ্লখিয়া তাহাব নীচে একটি হাইড্রোজেন-পূর্ণ 
জার রাখ। একটু সময়ের মধে)ই দেখা! যাইবে যে হাইড্রোন্ষেন 
উপরেব জারে চলিয়! গিয়াছে । একটি জ্বলন্ত ক।টি উপবের জারে 
ঢুকাইলেই উহা! নিভিয়া যাইবে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস হ্বলিয়া ্ 
উন্িবে। হাইড্রোজেন বাধু অপেক্ষা হ|পকা! প্রমাঁণত হইল। ৬২ রঃ 
এইভাবে অন্তান্ত গ্যাস হইতেও উহার লঘুত্ব প্রমাণ কব! সম্ভণ 
( চিত্র ১৫চ)। এ ২ 

পরীক্ষা; এখটি ছোট বেলুনে হাহদ্্রোজেন ভরিষ| ৮২ 

ছাড়িয়া দিলে উহ! তৎক্ষণাৎ ভপরেব দিকে ডভঠিয়া যায়। 101 9 
হাহড্রোজেন বাধু হহতে হালবা না হহলে হহা। হহত শা। 

২) হাইড়ৌছেন একটি পা পধাথ। বাষু ূ 

ক অক্সিজেনেৰ উপস্থিতিতে আগুশেদ অৎম্পশে || | রর 

আঁশিলে*5 উঠ জ্লিয়া উঠে। দহনবাঁলে 1 
হাইড়োজেশ ও অক্সিজেনেব রাসাযনিক মিল্ন চিন ১৫৮-_-হাইড্রেদনের পা 

সংসাঁধিত হয় এবং জল উৎপন্ন হয। হাইড্রোজেন নি দাহ বটে, কিন্তু 

অপরের দহন ক্রিযায় কোন সহায়ত] করে না। হাইডেেজেনেব এই দাহগুণের 
জন্য অক্সিজেন ও হাইড্রোজেশের মিশ্রণ খুব সহজে জলিষ1 উঠিয়া বিস্ফোরণের 

কটি কবে। 27240252720 

পরীক্ষ। ১০ একটি জলন্ত কাঠি একটি হাইড্রোজেন-পৃর্ণ জারেক ভিতর প্রবেশ করাহয়। 
দাও । 'দখিবে, উহ! নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু জারের হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবে। 

পরীক্ষা ২£ একটি শক্ত কাচের বোতল জলপুর্ণ কর তারপর জল সরাইয়। উহাতে 

প্রথমে অংশ হাইড্রোজেনে পূর্ণ কর এবং পরে তু অ'শ অল্লিজেন গ্যাস দ্বারা ভরিয়া লও । বোতলের 



১৭৬ মাধামিক রসাধন বিজ্গান 

মুখটি কর্ষন্বার! বন্ধ করিষ| রাখ । একটি মোট] তোয়ালে দ্বার! উহ! জড়াইয়া লইয়! উহার মুখের 
ককটি একটি ছোট দীপশিখার সামনে খুলিয়া দাও । তৎক্ষণাৎ একটি প্রচণ্ড বিক্ষোরণের সহিত 
হাইড্রোজেন ও অবিজেন মিশ্রণটি জ্বলিয়া উঠিবে। পরীক্ষাটি অতি সাবধানে করা প্রযোজন। 

| 
[ ডঃ 

1 ৰ 
চিত্র ১৫ছ-_হাইড্রেজেনেৰ দহন 

চিনি 
1 | 

পরীক্ষা! 2 উলফ.বোতল হইতে 
উদ্ভুত হাইড্রোজেন গ্যাস অনার্দ ক্যালপিয়াম 
ক্লোরাঠড-পূর্ণ একটি [0-নলের ভিতর দিযা 
চাঁলন! করিষ! উহাব জল দূরীভূত করিয়া লও। 
এই নিশুষ্ষ হাইড্রোজেনকে একটি সরু নলেব 

ভিতব দিঞ| ধীবে ধীরে বাহির করিয়! লইয়! নলের 

মুখ আগুন ধবাহ্য! দাও। সক নলটি একটি 
মোঢা নলের মধ্যে রাখ । হহড্রেজেন ঈষৎ নীল 

আঙোব সহিত জ্বলিতে থাকিবে এ্রবং বামুব 
মক্িজেনেব সহিত মিলিচ হইয়া জল সৃষ্টি 
করিবে । এহ জল ছোট ছোট বিন্দুব আবাবে 

মোটা নলটিৰ গায়ে জমিতেছে দখা যাইলে 
চিত ১৫ছ ) 

৩ অক্সিজেনের প্রতি হাইড্রোজেনেব একটা বিশে আক ণ দেখা যাঁষ। 

অনেক উত্তপ্ত ধাতব অক্স।ইডেব উপব দিয! হইড্রৌজেন চালন1 করিলে সেহ 

সকল যৌগ হইতে অক্সিজেন বিচ্যুত হইযা হাইডোজেনের সংযোগে জলে 

পরিণত হয এবং মৌলিক ধাতুটি উত্পন্ন হয । যেমন, হাইডোজেনেব সান্সিধ্যে 
কপাঁব অক্সাইড উত্তপ্ত করিলে জল এবং কপার পাওয়া যাঁষ। 

০০০)+173১5 0904-17-20 

৮) 

চিত্র ১৫জ--হাইড্রোজেন দ্বাবা ০80 বিজারণ 

পরীক্ষ। 2 কিপ যন্ত্র হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেন অনার্র ক্যালসিয়াম ক্লোবাইড-পূর্ণ 

[-নলের ভিতয় দিয়! চালনা কর্িয়! উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লও । ছুইদ্িকে দুইটি নলসংযুক্ত একটি 



হাইড্রোজেন ১৭৭ 

ছোট বালবে অল্প পরিমাণ কালো কপার অক্লাইড লও | এই বালবটি রবার নল দ্বার! [0-নলের 

সহিত জুড়িয়া দ।ও-_যাহাতে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেনের প্রবাহ কপার অক্লাইডের উপর দিয়া বাইতে পারে । 

ব।লবেব অপব মুখে একটি কর্ক আটিয়! উহাতে একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সরু নির্গম-নল যুক্ত কবিয়া 

দাও, যাহাতে হাইড্রোজেন অনেকট! দৃবে নির্গ 5 হয়। এখন আস্তে আস্তে দীপ-সাহাযে বাহাবটি 

উত্তপ্ত কব। দেখিভে পাইবে কালে! কপার অল্পলাইড লাল কপার ধাতুতে পবিণত হইয়! যাইতেছে 
এবং নির্গম-নলেব ভির ছোট জল-বিন্ু সঞ্চিত ভইতেছে। 

যৌগ হইতে এইরূপ অক্সিগেন সরাহয়া! লওয়৷ একবপ বিজারপ-ক্রিয়]। 

হ্তরাং হাইড্রোজেন একটি বিজারক-দ্রব্য বলিয়৷ পরিগণিত তয়। যে সকল 

ধাতুর পরাবিছ্যত্বাহিতা ( চ/5০0:০-১০০/:৮৫)০5৭ ) অপেক্ষাকৃত কম 

তাহাদের অক্মাইডই শুধু হাইডৌজেন ছার। বিজাঁরিত হয়। 

(৪) বিশেষ বিশে অবস্থায় অনেক অ-ধাতুব সহিত হাইড়ৌজেনের 

পাক্ষাৎ-সংযোগ ঘটে । যেমন 2- 

1775+ 015 25 2701 (আলোর বর্তমাঁনে 

27215 - 2টি) (উত্তাপ এবং চাপের সাহায্যে 

1752+20 7 02175 (বিদ্যুৎ্-ম্মলিঙ্গের সাহায্যে 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতব সহিতও হাইড্রোজেন মিলিত হয় £-- 

0০৪,+-102- 08152 24175752217 

এই সমস্ত পদাঁথকে ধাতব গাইড়াইড বলে । হহাবা সাধারণত, অস্থায়ী 

ধরণেব হয় এবং সহজেই ভাতিয়া ষায়। 

(৫) কোন কোন ধ।তব পদার্থ, ।বশেষতঃ প্যালাডিয়াম, গাটিনাম, আয়রন 

ইত্যাদি হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ কবিয়া লইতে পারে। ধাতুগুপি বিচুর্ণ 

অবস্থায় থাকিলে শোঁষিত হ।ইড্রোজেনের পরিমাণ খুব বেশী হয। ধাতব এই 

প্রকাব গ্যাস-শোষণ কাষকে “অন্তর্ঘতি? (০০০৫০5:০০) বলা হয়। বপ্ততঃ এই 

অন্তর্ধতিতে হাইড্রোজেন কঠিন ধাতৃতে দ্রবীভূত হইয়া থাকে মাত্র, এবং 
উহাকে উত্তপ্ত করিলেই ধাতু হইতে পুনবাঁষ হাইড্রোজেন বাহির হইযা আসে। 
প্যালাডিয়ামের এই গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক। 

(৬) দেখ। গিয়াছে, কোন কোন পদার্থ হাইড্রোজেনের সহিত সাধারণভাবে 

কোন রাসায়নিক ক্রিয়। সম্পন্ন করে না। কিন্তু মেই পদার্থের ভিতরেই যদি 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন করা হয় তবে সগ্যোজাত হাইড্রোজেনের সহিত উক্ত 

পদার্থগুলির ব্াপায়নিক বিক্রিয়া হয়। সৃতরাং উৎপত্তি-ক্ষণে অর্থাৎ জায়মান 
১ম---১২ 

॥ 
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অবন্ছায় (08506: 5086) হাইড্রোজেন বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করিতে 

পারে। জায়মাম হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা অধিকতর 

সক্রিয়। 
পরীক্ষা ১ পটাসিয়াম পারম্যাঙগানেটের একটি লগ দ্রবণ একটি টেস্ট-টিউবে লহয় কিপংস্ 

হইতে একটি ণলেব সাহায্য হাইড্রোজেন গ্যাস উহ।র ভিতরে চালনা কর । দেখিবে বহুক্ষণ রাখিলেও 

উহার কেন পরিবতন হইবে না। অপর একটি টেস্ট-টিউবে সেই লঘু দ্রধণেব আর খানিকটা লইয়া 

উহাতে একটু জিঙ্ক ও লঘু সালফিউরিক আসিড দাও। আসিড এবং জিঙ্ক হইতে হ|ইড্রোজেন 

উৎপন্ন হইবে । এই জাযমান হাইড্রোজেন লাল পারম্যাঙ্গানেট ভ্রবৰণকে বিজিত করিয়! ব্্ণহীন 

করিব]”দিবে । শুধু জিন্ক অথব! সালফিউরিক আসিাডর সহিত অৰশ্থ পারম্াঙ্লানেটের কোন বিক্রিল 

হহতে দেখ যায় না। 

20004 +3£15505+-1077-8,১0$+2017১50$+ 87720 

পটাসিয়াম ারম্যাঙ্গানেটের পরিবর্তে ফেরিক ক্লোরাহড বা পটাসিয়াম ডাইক্রে।মেটেব দ্রবণ 

লহয়াও এরূপ পরীক্ষা! কর যাইতে পারে । ইহাতে গুমাণিত হয় সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষ! 

জায়মান হাইড্রোজেনের সক্রিয়তা অধিকতর। 

ঢ০1১47-৮1720154110701 

15 02805+475$0৭+-65-7014050501)4+75780 

জায়মান হাঁইড্রোজেনের সক্রিয়তা কেন অধিক তাহার খুব সম্তোষজনক 

উত্তর দেওয়া কঠিন। কেহ কেহ মনে কবেন, ভাষমান অবস্থায হাইড্রোজেন 

গ্যাসের পরমাধুগুলি একক থাকে, অথুতে পবিণত হওয়ার পূর্বেই তাহাব 

বাসায়নিক বিক্রিয়া করে। অণু অপেক্ষা পরমীথুব অধিকতধ অক্রিত্ব হওযাঁর 

সম্ভাবনা । আবার কেহ কেহ বলেন যে হাইড্রোঁজেনেব উত্পততিক্ষণে যে 

বৈছ্যুতিক শক্তি বা তাপশক্তি নির্গত হয তাহাই এই হাইড্রোজেনকে সক্রিম 

করিয়া তোলে এবং বিক্রিয়াতে সাহায্য করে। 

১০-০। হাইদ্রোজেনেল্র ব্যবহাক 2 বিভিন্ন বাদাযনিক 'শল্লে 
এবং অন্তান্ত প্রয়োজনেহ আজকাল হাইড্রোজজেনের প্রচুর ব্যবহার হয়। 

হাইড্রোক্লোরিক আ্যানিড, মিথাইল আলকোহল, আ।মোশিয়া, কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদন শিল্পে 

ইহার ব্যবহার সর্বাধিক | অক্সিজেনের সহিত ইহাকে আ্বাকাইয| অক্সি-হাইড্রোজেন শিখ| তৈয়াবী ' 

করা হয়। উহার উ্তা খুব বেশী, এবং ধাতু গলানোর কাজে প্রয়োজন। 

কৃত্রিম চবি জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে এবং উড়ো জাহাজ এবং বেলুনে হহা অনেক সময় 

ব্যবহার করা হয়। 



ম্মোড়ম্ আধ্যান্্ 

আল্ট্রিজেন 
সন্বেত 05। পরমাণু ক্রমাঙ্ক --৮। পাবমানবিক গুরুত-১৬। 

সুইডেনবাসী শীলে (৩০৫61), ইংরেজ প্রিস্টলী (006501৮%) এবং ফরাসী দেশের 

লাভয়সিয়র ([,8%015167--অষ্টাদশ শতাঙীর এই তিন জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নম অকিজেন 

আবিষ্কারের ইতিহামের সহিত জড়িত। প্রায় একই সমযে তাহার। প্রত্যেকে স্বতস্্ উপায়ে এই 

গ্যাসটিব দঙ্গান পাইয়াছছিলেন। 

মৌলস্মূহের ভিতর পৃথিবীতে অক্সিজেনের প্রাচুর্য নর্বাধিক পৃথিবীর বন্ত্-পগইর প্রায় 

অর্ধেকেই অক্সিজেন । জল, মাটি, বাধু, বহু খনিজ পদার্থ এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জগতের বিভিন্ন 

উপাদানে অক্লিজেন প্রচুর পরিমাণে বতমান। ৰাতাসে মৌলিক অবস্থায় এবং অস্াস্ত পদার্থে 

যীগিক অবস্থায় অক্সিজেন পাওয়া যায়। বাধুর আয়তনের শতকর1 ২*৯ ভাগ এবং জলের 

ওজনেব শতকব1 ৮৮৮ ভাগ অক্সিজেন । 

৯৬-৪ । প্রন্ভ্ত্তি £ সাধাবণত, তিন বকম পদার্থ হহতে অক্সিজেন 

প্রপ্তত কবা যাইতে পাপে” (১) অক্সিজেন বহুল কতকগুলি যৌগিক পদার্থ, 
(২) হুল এবং (৩) বাধু। 

(ক) ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ চাব ভাগ বিচরণ পঢাসিযাম ক্লোরেট, এক 
তাঁগ বিছু ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্মাইডের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত কবিধা লও । 

“ক্ত কাচের একটি অপেক্ষাকৃত মোটা ঢেস্ট টিউধের প্রীমু অর্পেকট। এই মিশ্রণ 

স্বারা ভরিয়া লও টে+-টিউবেগ মুখে একটি কর্ব আটিযা ন্গাতে একটি মরু 

নিগম-নল জুড়িয়]| দাও। নির্গম-নলটি বেশ দীঘ এবং নীচের দিকে বাকাঁন 

হইতে হইবে এবং উহার অপর প্রীস্তটি একটি গ্যাস-দ্রোণীতে জলের নীচে 

বাঁখিতে হইবে । একটি বন্ধমীব সাহায্যে টে্ট-টিউবটি এমনভাবে রাঁখ যাহাতে 

উহার মুখের দিকটা ঈষৎ অবনমিত অবস্থায় থাকে (চিত্র ১৬ ক)। এখন 

“নসেন দীপ-সাহাষ্যে টেস্ট-টিউবটিতে তাপ দিলেই আত্তে আস্তে উহার 

অভ্যন্তর্ পটানিয়াম ক্লোরেটের রাসায়নিক পরিবর্তন স্থরু হইবে । পটাসিয়াম 

ক্লোরেট বিযোজিত হইয! পটাপিয়াম ক্লৌরাইড এবং অক্মিঙ্গেন উৎপন্ন হইবে । 

20০10) - 2014-302. 
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অক্সিজেন গ্যাস নিগম-নল দি! আসিয়া জলেব ভিতর নুদ্বুদের আকারে 

বাহির হইতে থাকিবে । যেখানে নুঘবুদ উঠিবে, সেখানে একটি গ্যাসজার 
জলপূর্ণ করিয়া উপুড় করিয়া রাঁথ। 

ধীরে ধীরে অক্সিজেন গ্যামজারের 

ভিতর জমিতে থাঁকিবে এবং জল 

লরিযা যাইবে। গ্যাসজারটি যখন 

অক্সিজেনে সম্পূর্ণ ভতি হইয়া 
যাইবে, একটি ঢাঁকনি দিয়! উহার 
মুখ বন্ধ করিয়া বাহিরে লইয়। 

যাও। এইবপে কযেকটি গ্যাপজাব 

চিত্র ৯৬ ক--অক্িজেন প্রভাতি অন্সিজেনেপশ করিষা লইতে পার। 
অঙ্লিজেন তৈয়াপী করার সময় সবাই পটাসিযাম ক্লোবেঢেব সহিত ম্যাঙ্গানিজ ড।ই-অল্লাইড 

মিশাইয়! দেওয়া হয় কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাহডের কোন রাসায়নিক পরিবতন হয় 

) না। ম্যাঙ্গানিজ ডাই অল্লাউড ন! দিয়] কেৰলমাত্র পটাসিযাম ক্লৌবেট উত্তপ্ত করিলেও অক্সিজেন 

পাওয়] যাইতে পারে । তাপ-প্রয়োগ করিলে পটাসিয়াম ক্লোরেট প্রথমে ৩৫৭০ সেপ্টিগ্রেড উষ্ণতায় 

গলিয| যায় এব* ধীরে ধীরে পটাসিয়াম পারক্লোরেট ও পটাসিয়াম ক্লোরাইডে পরিবতিত হইতে 

থাকে । 

41010৭25 31৫ 10++10 (৩৫৭১ উষ্ণতা ) 

পটাসিয়াম পাবক্লোরেট 

'মাবও তাঁপবৃদ্ধি কিয়া ৩৮* উষ্ণতা পৌঁছিলে পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে অল্প অল্প অক্সিজেন 

বাহির হতে থাকে । 200109--2101+905 (০৮০ সেপ্টিগ্রেড টঞফচতায়) 

কিও এই সময ক্লোরেট দ্রত পারর্লোরেটে পরিবতিত হহহ] যাহতে থাকে এব” অক্সিজেন 

উৎপাদন মদ হইযা যয । আরও অনেক বেশী উত্তপ্ত কগিলে ৬১০ ঞ্তায পাসিযাণ পারাবারেট 

গলিয় হাং এবং ৬৩* ডিগ্রীতে পাএকরেট হইতে ভাবার অক্সিভেন বাহির হহতে থকে । 

10105751014 205 (৬৩৯ (সষ্টিগ্রেড ডঙ্চত।য় ) 

অর্থাৎ গুধু পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে অক্সিজেন পাহতে হইলে ৬৩*০ সেশ্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত 

করা প্রয়োজন । কিন্তু পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে মাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড মিশাইয়া দিলে অনেক 

কম উষ্কতায় (২৪*০ সেন্টিগ্রেড ) অবিজেন উৎপক্ধ হয এবং ক্লোরেটের বিষোজনটিও অনেক 

দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। অথচ ্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের ফোন বাসায়নিক পরিবর্তন হয় না । 

একমাত্র উহার উপস্থিতিতেই পটাসিয়াম প্লোরেটের বিশ্লেষণ অতি সহজে সম্পাদিত হয় । ম্যাঙ্গানিজ 

ডাই-ম্ক্কইডের ওজনেরও কোন হ্রীসবৃদ্ধি হয ন1। ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্ক।ইডের বদলে অস্থান্ত কোন 
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কোন পদার্থ যেমন কপার অল্লাইড, ফেরিক অক্সাইড প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াও ফ্লোরেটের বিষেজজন 

তরাদ্থিত কব! বাইতে পারে । এই সকল বিভিন্ন পদার্থ, শুধু যাহাদের উপস্থিতি স্বারা কোন 
বাসায়নিক বিত্রিয়ার গতিবেগ হাঁস বা বৃদ্ধি কর! সম্ভব অথচ যাহাদের নিঞ্েদের কোন রাসাযমিক 
পরিবর্তন ঘটে ন! সেই পদার্থগুণিকে «প্রভাবক? (55:51556) বলা হয। এ বিষয়ে আমবা 
পবে আলেচিনা কবিব। 

অক্সিজেন উৎপন্ন হওযার পর যে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের কোন পরিবর্তন হয না তাহা 

একটি সহজ পরীন্ষ দ্বাব! প্রম/ণ কব যাইতে পাবে । উওউপ্ত কবিয়া যথাসম্ভব অল্লিজেন প্রথমে 

বাহির ককিয়! লওযা হয়। পরে টেস্ট-টিউবটি 5৩1 হইলে উহাতে ভুল দিযা সমস্ত কঠিন পদার্ঘটুকু 

একটি বীকারে স্থানান্তরিত কর] হর । বীকারটি গরম করিম উহাব জল ফুটাইযা লইলে পটাসিয়াম 

রোরাইড দ্রবীভূত হুইয়া যায় বি ম্যাঙ্গানিজ ডাই-তকাটিড দ্রবীভূত হয় নাঁ। ফিল্টার কাগজে 
মাঙ্গানিজ ডাহ-অল্সাইড ছীকিযা উহাকে শুষ্ধ ববিযা লওয়া হয। ওজন করিলে দেখা যাইবে 

যতটুকু মাকঙ্গানিগ ডাই অক্সাইড দেওয়! হইযাছিল তাহাই রভিয।ছে ণব উহার রানায়নিক ধামরও 

"কান পরিস্তন হয় নাই । 

(খ) পটাসিযাম ক্লোবেটেব মত আরও অন্ান্ত অনেক অঝ্সিজেন-বছুল 

পদী্থ উত্তপু কবিষ] অক্সিজেন পাওষ! যাইতে পারে। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি 

উদাহরণ দেওয| হইল £__. 

১। 21৫0)? 7 বা 002 ধ- (02 

২। 217৮003, _ 26504 220++0, 
৩ । 211000)4 তু [51009441102 4092 

এমন কি, গা নাহট্রিক অথব! সাঁলঝ্উিবিক আযাঁসিভও যদি ফোট। ফোটা 
করিষ। লোহিত-তপ্ত ঝামাপাঁথরেব উপর ফেল! হয তবে উহাদের অণুগ্ুলি 
ভাঁডিয! অক্সিজেন উৎপন্ন হয £_ 

81 এলাব05 _ 405+2520+02 

৫ | 2725094 - 2১03+27720)+ 095 

(গ) হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ এবং বিভিন্ন ধাতব পার-অক্মাইড হইতে 

খুব সহজে অক্সিজেন প্রপ্তত করা সম্ভব । 

সাধাবণতঃ হাইড্রেজেন পাব-অক্মাইভ স্বত:ভঙ্গুব। উহা নিজ হইতেই 

বিশ্লেষিত হইয়া জণ ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত হইযা যায়। উত্তাপ অথবা 

বিচুর্ণ প্লাটিনাম, গোল্ড, বালু ইত্যার্দির উপস্থিতিতে ইহা আরও দ্রুতগতিতে 

আক্সিজেন দেষ । 2775025 7 2750 4-04 
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পরীল্ষ1! ১ একটি শঙ্ক-কৃগীতে থানিকট। শুষ্ক সোডিয়াম পার-আল্লাইড লও । উহার 

মুখটি একটি কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া তাহাতে 
একটি বিন্দুপাঁতী ফানেল ও একটি নির্গম-নল 
টিলা দাও । ফানেল হইতে ফোটা ফোটা 
ঘাল ভিতরে দিতে থাক । জল সোডিযাম 

পার-জল্লাইডেব সংম্পশে আসিবামাত্র পায়- 
অক্সাইড হইতে অক্সিজেন উৎপন্ন হইয়া! নির্গম- 
নল দরিয়া বাহির হইতে থাকিবে । 

2৪202 +21720 

-40077+002 

(ঘ) কোন কোন গুরু ধাতুর 
অক্সাইড তাপের সাহায্যে ভাঙিয়া 

গিয়া অক্সিজেন উৎপন্ন করে। যেমন, ৫৬০ পা ট্ 
21780727814 09124820 ৯ 44৮+021311)02 77079 0+ + 02. 

(ঙ) জল হইতে ঃ ভলের তাডিত-বিশ্লেষণ হ্বারা অক্সিজেন পাওয়া 
যাইতে পারে। এ বিষযে পুধবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

ক্লোবিন গ্যাসের সাহাধ্যে জলীয় বাম্প হইতে হাইড্রেজেন বিচ্ছিন করিয়া লইয়! অক্সিজেন 

পাওয়া যাইন্ে পারে । জলীয বাচ্প এব* উহীব সমাযতন ক্লোরিন গ্যাস মিশ্রিত করিয়া! একটি 

ঝামাপাথর-পুর্ণ পসেলীনের নলের ভিতর দিয়া চালনা কব হয়। পসেলীনেব নলটি গুন তত্তপ্ত 

করিলে উহার অভ্যন্তবস্থ বাম্প ও ক্লোবিনেব ভিহর র।সাযনিক বিত্রিযাঁ সম্পন্ন হয় এব* অল্িজেন ও 

হাইড্রোব্লোরিক আসিড পাওয়া যায়। 

27804-2018-47014+ 08 

(চ) বাস্ু হইতে 2 বাতাস প্রধানত্ঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিছেন এই 
দুইটি মৌলিক গ্যাসেখ সাধারণ মিশ্রণ । বাযু হইতে ঢুইটি উপাষে অক্িন 

পাওধা যাইতে পাঁরে। 
১। বেরিয়াম মনোক্স/৯ড উত্তপ্ত করিলে প্রা ৫**৭ সেন্টি উষ্ণতা ডহা বাযু হইতে 

অক্লিজেন টানিয়া লয় এবং বেবিয়াম পার-অক্স।ইড যৌগিক পদার্থে পবিণত হয! যাঁ। যদি উষ্ণতা 

আরও বৃদ্ধি কথা যায়, তাহা হইলে প্রা ৮** সেন্টিগ্রেডে বেবিযাম পাব অক্সাইড বিশ্লেষিত হইয়া 

অকিজেন ও পুনরাধ বেরিয়াম মানাল্াহডে ফিরিয়া! আসে । এইরূপে বাতাসের অক্সিজেন পরোক্ষ 

ভাবে অন্ভ।ন্ত উপাদান হইতে পৃথক করিয়া সঞ্চঘ কব| যাইতে পাবে । অক্িজেন প্রস্তত করার এই 

উপায়টি 'ব্রীন প্রণালী” নামে খ্যাত। 
2980-4-04-29508 (৫০*: উষ্কতায ) 
20808-52890+05 (৮০০০ উতায় ) 



অক্িজেন ১৮৬ 

বন্ততঃ উঞ্তার পরিবর্তন না করিয়া, ৭**০ মেস্টিগ্নেড টঞ্চভায রাধিকা চাপের হাস-বৃদ্ধি করিয়া 

উত্তর বিক্রিয়া ছুইটি আরও সহজে সম্পন্ন করা য।ইতে পারে । 

২। তরল বাতানের আংশিক পাতনের সাহাযোও বাহু হইতে অকিজেন পাওয়! যায়। 
বাতাস হইতে প্রথমে উহার কার্বন ড(ই-অল্পাইড ও জন্গীয় বাপ দুবীভূত করা হয়। তারপর 
অতিরিক্ত চাপে উহ্থাকে ক্রমাগত লীতল কর! হয। উঞ্ত। কমাইবার জন্য বাহিক উপায় ছাড়াও, 

তঠাৎ অতিরিক্ত চাঁপ হইতে সক নলের ভিতব দিযা বাতাসকে অল্প চাপে প্রনারিত করা হয়। 

ইহাঁতেও বাতাসের উ্ণত! খুব কমিয়া যায় (জুল-টমসন্ প্রক্রিয়া )। এইভাবে যখন উফ্ণত! --১৯*: 

নেষ্টিগ্রেডের নীচে পৌছায়, তখন বাধু ক্রমশঃ তরল হইতে থাকে। তরল বারুতেও অক্সিজেন ও 

নাঈট্রোজেন মিশ্রিত থাকে। নাইট্রোজেনের শ্চুটনাক্ক _-১৯৫০ সেপ্টি এবং অকিজেনের 

শ্ুটনাক্ক _-১৮১" সেষ্টি। অতএব নাইট্রোজেন অক্সিজেন অপেক্ষা অধিকতর উদ্বায়ী। স্তরনাং 

তরল বাতাসকে আংশিকভাবে পাঁতিত করিলে প্রথমে নাইট্রোজেন গ্যাস হইয়া চলিয়া বাইবে 
এবং পাতনবস্ত্রে অক্সিজেনের অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে । এইভাবে প্রায় নাইট্রোজেন-মুক্ত অল্িজেন 
পাওয়া যায়। কোন শিল্পে অতিরিক্ত পবিমাঁণ অক্সিজেন প্রয়োজন হইলে সচরাচর এইবপেই 

তৈয়ারী করা হয। যেখানে তড়িৎশক্তি সহজে ও কম খরচে পাওয়। ঘায় সেখানে অবস্থা 

ক্ষাবীয় পদার্থেব ড্রবণের তডিৎ বিশ্রেষণে অক্সিজেন প্রস্তুত হয। 
লি 

২৬-২ ।.আমক্জ্িজেন্েরর এরম 2১) এরর একটি স্বচ্ছ, বর্ণহীন, 

গন্ধহীন গ্যাস। বাত।সেপ চেয়ে ইহা ঈষৎ তারী ; প্রতি লিটারের ওজন. 

১৪২৯ গ্রাম । ছলে ইহাব দ্বাব্যতা অধিক নয়। ০" সেন্টি উষ্ণতায় জলে 

ইহ।র ভ্রাব্যত] আয়তন হিসাবে শতকর' মাত্র তিন ভাগ। স্বল্প হইলেও এই 

দ্রবীভূত অঝ্সিজেনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে । মাছ এবং বহুবিধ জলচর 

প্রাণী মক্কার সাহাধ্যে এই দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা তাহাদের শ্বীসকার্ধ সম্পন্থ 

কবে। নতুবা অধিকার গ্রাীর অস্তিত্ব থাকিত না। 

(২) অক্সির্রেনের বাঁসায়নিক সক্রিয়তা সমধিক | কাঠ, কেরোসিন, মোম, 

মাগনেসিষাঁম প্রভৃতি বাতাসে আগুন ধরাইয়1 দিলে উহাব। জলিয়! ওঠে এবং 

পুডিতে থাকে । পুড়িবার সময় উত্তাপ ৪ অল্লাধিক আলোর সৃষ্টি হয়। এই 

প্রজ্লনের সময় প্ররূতপক্ষে বাধুব অক্সিজেনের সহিত এ সকল পদার্থের 

রাসায়নিক ক্রিয়। সংঘটিত হয়। জ্লস্ত যৌমবাতির উপর যদি একটি গ্লাস 

চাপা দাও অথবা হারিকেন লনের নীচেব বাযু-প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দ1ও 

তবে মোম বা লঞ্নের বাতি আর জলিবে না। 

যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়াতে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত 



১৮৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

ক্রিয়াকে “দহন বলা হয। বাস্তবিক পক্ষে, বাষু ব্যতির়েকেও দহন হইতে 

পারে, যেমন সোঁডিযাঁম ও ক্লোরিন গ্যাস মিলিত হইয়া সোডিয়াম ক্লোবাইড 

হওয়ার সময় তাঁপ ও আলোর কৃষ্টি হয়। ইহাঁও একটি দহন-ক্রিয়া । তবে 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ। যায দহন-ক্রিয়াতে দাঁহা বন্তটির সহিত অক্সিজেনের 

মিলন হয়। 

(৩) অক্সিজেন নিজে দাহ পদার্থ নহে, কিন্তু অপরের দহনশক্রিয়াঘ সহায়ত! 

করে। তে সমস্ত বস্ত বাতাসে পোঁডে, উহা] অক্সিজেন গ্যাসে আরও ভ্রু 

এবং অধিকতর উজ্জ্লতার সহিত পুড়িয়া থাকে । 
পরীক্ষা! একটি পাঢটকাঠিন্ন মাথায় আগুন ধরাহয়া লও, উহা! হ্বলিতে থাকিবে। যু 

দিয়! উহার শিখাটি নিভাইয়া। দাও । আলোর শিশ! না থাকিলেও কাঠির অগ্রভাগ তখনও লাল 

ন্ইয়! আস্তে আস্তে পুডিতে থাকিবে । এতরীপ জলন্ত কাঠিটি একটি অক্সিজেন পূর্ণ গাদজারেব 
ভিতর প্রবেশ কবাইয!1 দাও । দেঁখিবে, ক1ঠিটি এথন উজ্জ্বল শিখাসহ জ্বলিতেছে । অক্সিজেন নিজে 

কিন্ত জ্বলিবে না, অপরের প্রজ্বলন ক্রিঘায উহ! সাহাঁষা কবিবে | 

(৪) অক্সিজেন সৌজাস্থজি বন্ত ধাতব এবং অধাতব মৌলিক পদার্থেব সহিত 
যুক্ত হইতে পারে । অনেক 'ক্ষেত্রে5 এই সংযেগেব বালে তাপ ও আলোর 

উৎপত্তি হয । স্ততখাং, এই সকল রাসাষনিক ক্রিষা প্রাযই দহন বলিয়া মনে 

করা যায়। কোন মৌলিক পদার্থ ও অক্সিজেনেব সহযে|গে যে যৌগিক পদদাথ 

উৎপন্ন হয তাহাকে অক্সাইড বলে। 
পরীক্ষা £$ এক টকরা কাঠ কযল! ( কার্বন ) উজ্থ্ন-চামচে লইযা| বুনদেন দীপে উতগ্ত 

কর। যখন উহ! লাল হইয়! উঠিবে, উহাকে চামচ-নহ একটি অক্সিজেন-পুর্ণ গ্যাসত।বে প্রবেশ 

করাইয়া দাও । দেঁখিবে কয়লাটি উজ্জ্বল আলোর স্হিত জবলিতেছে । দৃহনের ফলে উৎপন্ন গ্যিটি 

কার্বন ডাই-অল্লাইড | 

কার্ধনের পরিবতে সালফার, ফসফবাঁস প্রভৃতিব টুকবা যদি উজ্জলন-চাঁমচ 

উত্তপ্ত কবিয়া অক্সিজেন-প্রণ গ্যাসজাবে দেওয়া যাক, উহাবাও প্রদীপ্ত শিখাব 

সহিত জলিতে থাকিবে । এহ সকল অধাতব অক্সাইঙ৬ অগশ্জাতীষ এব* উহারা 

জলের সহিত মিলি! বিভিন্ন আসিডের হৃষ্টি করে। উহা নীল লিটমাসবে 

লাল করিয়া দেয় । 

০+09- 00 ঃ 002+7720- [50:03 (কার্বনিক আআসিড ) 

3+-02-5905 ; ৩০০+7750 -₹77550$ (সালফিউরান আ্যাসিড ) 
04502725505 5 5505+377020 _213550£ ফেদফরিক আ্যাসিড) 



অক্সিঙ্গেন ১৮৭ 

পরীক্ষ! £ উজ্দ্বলন-চামচে এক টুকর! সোডিয়াম লও। যুদসেন দীপের উপর চামচটি 

একটু উত্তপ্ত করিলেই সোডিয়াম গলিয়! যাইবে । তখন উহাকে একটি অকিজেন-পূর্ণ গ্যানজারে 

গ্রবেশ কর[ইযা দ[ও | দেখিবে হুদ রণ্ডের আলোর সহিত উহ! জবলিতেছে। সোডিয়ামের পরিবর্তে 

পটাসিয়াম লইয়া! এই পরীক্ষা করিতে পার । পটাসিয়াম দহন হওযাব সময় বেগুনী রঙের আলো! 

বিকিরণ করিবে । 

একটি জলস্ত ম্যাগনেসিয়ামের তার যদি অক্সিজেনের গ্যাসজারে দেওয়। 

যায়, তাহা হইলে উহা একটি প্রথব আলোঁক-রশ্রির স্প্টি করিবে এবং অতি 

দ্রুত উহ। পুড়িয়া যাইবে । 

প্রত্যেকটি ধাতুর দহনের ফলেই কিছু ভস্ম পাওয়া যাইবে । এইগুলি ধাতুর 
অক্সাইড । ধাতব অক্মাইভগুলি সাধারণতঃ ক্ষার-জাতীয়। এই সকল 
অক্সাইডের দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করিয়। দেয় । 

2াব৪+ 05-৮205 ূ 2৪202+21720- 45074 05 
21172027750 220++21750-400077+305 
217$18-4-02-5217%50) 
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অন্যান্ত মৌলিক পদার্থের মত কপার, সিলভার প্রভৃতি ধাত যদি অক্সিষ্েন 

গ্য।সে রাখিয়। ব! অক্সিজেন প্রবাহের ভিতর উত্তপ্ত কর! হয়, তাহা হইলে এই 
সকল ধাতু আস্তে আস্তে উহ্ণাপ্দের অক্সাইডে পরিণত হয় বটে, কিন্তু কোন 

আলো বা শিখার উৎপত্তি হয় ন।| অক্সিক্কেন সংযোগ হইলেও ইহাকে দহন- 

(ক্রয়া মনে করা যায় ন1। 

20510272090 4:১£+09-ল28£50 

প্লাটিনাম জাতীয় কয়েকটি অভিজাত ধঢত, আরগন প্রভৃতি পাঁচটি বিরল 

গ্যাস, ক্লোরিনু, ব্রোখ্রিত্র ইত্যাদি চাঁরিটি হালেজ্েম্ এই কয়টি মৌল সাক্ষাৎ 
তাবে অক্সিজেনের সহিত যৌগ স্থত্টি করিতে পারে না। 

(৫) অনেক যৌগিক পদার্থের সহিতও অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া! রাসায়নিক 
(ঞয়। সংসাধ্িত করে। যেমন, 20+ ০02." 204 

স্বচ্ছ, বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে অক্সিজেন সংস্পর্শে আসামাত্র 
.ডহা লাল রং-এর নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয় | অক্সিজেনের 
অন্কিত্ব প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় এই ক্রিয়ার সহায়তা লওয়া হয়। 

11504 750 ৮1৫(073)2 



১৮৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজান 

সালফিউরাস আযসিড, অথবা ফেরাঁস, স্টানাস, স্যাঙ্গানাস প্রভৃতি লবণের 

ভ্রবণ অক্সিজেনের সহিত সাধারণ উষ্ণতায় রাসায়নিক বিক্রিয়া করে । 

217290)5$+- 092 5 21755 094 

476001214701+ 0925 4550154+2750 

29701947014 02 ল 297,014 + 2720 

বিভিন্ন প্রভাবকের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সক্রিয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পায় 

এবং নান! বিক্রিয়ার সংঘটন করিয়া থাকে | প্লাটিনামের সাহায্যে সালফার 

ডাই-অক্সাইড ট্রাই-অক্সাউডে এবং আযামোনিয়া নাইদ্রিক অল্মাইডে 

পরিণত হয়। 

2960)9+- 08 -5290$ 

4754+502- 4ব০0+6750 

(৬) পটাসিয়াম পাইরোগেলেটের ক্ষারীয় দ্রবণ অথবা আমোনিয়া-যুক্ত 

কিউপ্রাস ক্লোরাইডেধ ক্ষারীয় দ্রবণ অক্সিজেন গ্যাসকে ক্রুত শোঁষণ করিয়া 

লয়। অক্সিজেন প্রকৃতপক্ষে ইহাঁদের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করে, 

কেবল ধ্রবীভূত হইয়৷ থাকে না। 

৯১৬-৩। আক্সিজেনেন্র ব্যবহার 2 ০১) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের 
মিশ্রণ একটি সক নলের মুখে স্বালাইয় দিলে প্রা বর্ণহীন একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত শিখাব স্থা্টি হয। 

ইহাকে অক্ষি-তাইড্রোজেন শিখা নলে। বিভিন্ন ধাতু বাঁ কঠিন পদার্থ গলাইবার জন্য উহা! ব্যব্ন 

হয়। আযসিটিলিন গ্যাসের সহিত অল্লিংজন মিশাউয়।ও ইক্পপ শিখা! করা যাইতে পারে । ধাতুব 
পাত প্রস্থৃতি জুড়িতে এই সকল শিখাব বগল বাক্ছাব আছে । 

(২) সালফিউন্িক আ।নিড এবং নাইটি আিড প্রস্তুতিতে প্রচুর অক্সিজেন প্রযেজন হয । 

(৩) প্রাণীমান্রেবই জীবনধাবণের জঙ্য প্রতিনিয়ত বাতাসের প্রয়োভন হয। প্রশ্বাসের সহিত 

এই বাতান প্রাণিদেহে প্রবেশ করে। বানসের অকিজ্জেন দেহাভ্যন্তবে প্রেরিত থাচ্ছান্রব্োর সহিত 

র।সায়ণিক ক্রিয়া করে এব* উহ!দিগকে জাবিত কবিয়া দ্য । এই ক্রিয়া ফলে দেহের ভিতরে 

কার্বন ডাই-অঞ্া।ইড, ভলীয়-বাম্প ও তাপের সৃষ্টি হয়। এইভাবে আমাদের জীবন-রক্ষা হয়। 

অতএব প্রাণি-জগতের অস্তিত্বের মূলে আছে অক্সিঞেন। হহাই অক্পিজেনেব শ্রেষ্ঠ ব্যবহার । 

জলের নীচে ডুবুরীদের, উড়োজাহাজের চালকের, রোগীব শ্বাসবষ্টের সময স্বাসকার্য পরিচালনার জঙ্ক 
কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন সরবরাহ কর! হয় | 

21 ““আসন্াইড৮--কোন যৌলিক পদার্থের সহিত অক্সিজেন 
সংযুক্ত হইয়া ঘষে যৌগিক পদার্থের সষ্টি করে তাঁহাকেই 'অক্সাইড* বলা হয়। 



অক্সিজেন ১৮৭ 

অতএব অক্সাইড অক্সিজেনের হি-যৌগিক পদার্থ বল! যাইতে পারে। 

অক্সাইডসমৃহকে উহাদের ধর্ম ও ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিতক্ত 

করা হইয়াছে । 

(১) ক্ষারকীয় অক্পাইভ € 8881০ 05106) 2 ষে সকল অক্মাইভ 

আসিডের সহিত সতত ক্রিয়াশীল হয় এবং তাহার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন 
করে, তাহাদিগকে ক্ষারকীয় অক্সাইড বলে । সচরাচর ধাতব অক্মাইভসমূহ 
ক্ষারকীয় অক্নাইভ হই থাকে । কপার অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, 

ইত্যাদি ক্ষারকীয় অক্সাইড । 

090+2701-09019+850 
1%15004-17990)5 5740৮১50044 7750) 

সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রস্তুতি ধাতুর অক্মাইভ জলে 
দ্রব হয় এবং জলেব সহিত যিলিয়া উহাব ক্ষার প্রস্তত করে। ক্ষারগুলিও 

আসিডেব সহিত ক্রিয়ার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন করে। এই সমস্ত দ্রবণ 

নাল লিট্মাস্্কে নীল রঙে পরিবতিত করে । যেমন, 

8201 7720-2ক0নু 17907 +7001-14011+790 

0০৪০0+17200- 08007 2 3 050073)2+ 75504 ল 08904 
12720 

(২) আক্িক অক্সাইড (20110 ০916) £ যে সকল অক্সাইড ক্ষাব- 
জাতীয় শ্দাথেধ সহিত সহত ক্রিয়াশীল হুষ এবং উহার ফলে লবণ ও জলে 

পরিণত হয তাহাদিগকে আম্িক অক্সাইড বলে । সচরাঁচবখ অধাতব 

অক্মাইডসমূহ আস্লিক অক্সাইড হঘ। যেমন, কার্ধন ডাই-অক্সাইড, সালফার 

ডাই-অক্সাহড, নাইট্রোজেন পেপ্টোক্সাইভ ইত্যার্দি আকজ্লিক অক্সাইড । 

অতিবিক্ত অকিজেন-সমন্বিত্ত কোন কে?ন ধাতব অক্পাইডও অক্জাতীয় , 
যেমন) 0103৯7৬7200? ইত্যাদি 

১০02 +-21৪,007-89১0)৭+ 1720) 

009০ +217:07755125005+1790 

0০:03 +260 72 82010417520) 

আন্লিক অক্সাইডগুলি জলে দ্রবীতত হুইয়! আযাসিডেব স্যত্টি কবে এবং 

আাঁসিভ মাত্রেরই নীল লিট্মাসকে লাল লিট্মাসে পরিবর্তন করার ক্ষমতা 

আছে। 



১৮৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

0০03+720- 790093 

1205+720-2770)3 

আগ্রিক ও ক্ষারকাঁয অক্সাইড স্পষ্টতঃই পবস্পরের বিরোধী । কখন 

কখনও এই দুই জাতীয় অক্মাইড যুক্ত হইয়া! লবণ উৎ্পন্ন করে। যেমন, 

ব৪20+-50)3 -1825004 

৪৪004 0002-5 4৪00২ 

(৩) উগধমা আক্মাইভ € 41000012110 0006) 2 কোন কোন 

' অক্াইডের মধ্যে ক্ষারকীয় এবং আম্িক উভয় অক্মাইডেরই ধর্ম বিদ্যমান থাকে । 
উহ্।র। আযাসিড এবং ক্ষাবক উভযের সঙ্গেই বিক্রিযা করে এবং উভষ ক্ষেত্রেই 
লবণ ও জল উৎপন্ন কবে। এই কাবণে উহাদিগকে উভধর্মী অক্সাইড বলা 

হয়। যেমন, জিঙ্ক অক্মাহভ, আযলুমিনিয়াম অক্মাইভ প্রভৃতি । 

আশ্মিক ব্যবহার £ 27014209075 2)(02)24 720 

ক্ষারকীয ব্যবহার £ 2,0+75904- 20504+720 

(5) প্রাশম অক্সাইড (০0৮51 0510০) 2 যে সমস্ত অক্সাইড আঁসিড 

ব।ক্ষারক কাহারও সহিত পক্রয| করে না এবং জলে ভ্রবীভৃত অবস্থাতেও 

লিট্যাসে বড়ের কোন পবিবহন কবে না, তাহাদিগকে প্রশম অক্সাইড বল 

যাইতে পারে। জপ, নাইট্রাস অক্সাই৬, নাইট্রিক অক্সাইচ ইত্যাধ প্রশম 

অক্মাইভ শ্রেণীভুক্ত | 

(৫) পার-অক্মাইড €76:02146 ) 2 হাউড্রোজেনের স্বাভাবিক 

অক্সাহ এ জল (7750), কিন্তু অতাবক্ত পবিমাণ অক্সিজেনের সহিত মিলিত 

হইয়! হাইড্রোজেন আরও একটি অক্সাইড উৎপন্ন করে। উহাকে বলে 

হাইড্রোজেন পার-অক্সীইঙ, সঙ্কেত [15091 কোন কোন ধাতব অক্সমাইডেও 

অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেন সংযুক্ত আছে দেখা যায এবং উহার] আনিভেব 

সংস্পর্শে আসিলে হাহড্রোডেন পাঁব-অক্সাইড উৎপন্ন কবে। এ সকল 

অক্সাইডকে পার-অক্সাইভ বলা হয়, যেমন, 

1৭2০০121301 2িও 011 07208 

38002 +2010017-7850519+739002 

'অতিরিক্ত. পরিমাণ অক্সিজেন সন্নিবিষ্ট হইলেই যে উহা পার-অক্সাইভ 

হইবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। 1702, 2১0৪ প্রভৃতিতে উহাদের 



অক্সিজেন ১৮৪ 

সাধারণ ক্ষারকীয় অক্সাইড হইতে বেশী পরিমাণ অক্সিজেন আছে, কিন্তু উহার! 

আযাসিডের সহিত ক্রিয়ার ফলে 77502 দিতে পাঁরে না। ইহাদিগকে উচ্চতর 
অক্সাইড বা পলি-অক্াইড় বলা হু. বিসিবি 

(৬) মুখ-অক্সাইজ-“কলি কোন নাই সন্কেত এই রকম যে 

উহাদদিগকে ছুইটি বিভিন্ন অক্সাইভের মিশ্রণ মনে করা যাইতে পারে। যেমন, 
৮০304 (8620)3, চা0), অথবা 21,504 (21150, 7002) ইত্যাদি । 

76904+-8701-5288019 45501944550). 

১৬-ডে। জানল শু বিজন জ্রিলয্া (05118600, 8100 
চ২০০ ০০০2৪) 

জারণ-ক্রিয়া 8 কোন পদার্থের জারণ বলিতে সাধারণতঃ উহার দহিত 
অক্সিজেনের সংযোগ বুঝায়। যে পদার্থের সহিত অস্িিজেন যুক্ত হয়, তা 
জারিত হইয়াছে বল] হয়। ম্যাগনেসিয়াম বা ফসফরাস দহনকালে অক্সিজেনের 

সহিত সং সংযোগ ঘটে । অর্থাৎ উহাঁরা জারিত হইয়া উহাদের অক্মাইডে 
বূপান্তবিত হয়। সেইরূপ সাঁলফাঁর ডাই-অক্সাইডের আরণের ফলে সালফার 

টাই-অক্সাইভ পাঁওয়। যায়। 

284 02-2180. 
42+-502- 27505. 
2905+05-250). 

অক্সিজেন সংযোগ ন] হইয়া ষদি কোন বিক্রিয়ার ক্চলে কোন পদার্থ হইতে 

হাইড্রোজেন দুরীরুত হয়, তাহাও জাবণ-ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হয়। কোন 
যৌগ হইতে হাইড্রোজেন সরাইয়া। লওয়ীও সেই পদার্থের জারণ বলিয়! ধরা 

হয়। হাইড্রোজেন সালফ্কাইডের 11729) সহিত ব্রোমিনের ক্রিগ্ার ফলে 

উহ্বাৰ হাইড্রোজেন চলিয়া যায় এরং সালফার পাঁওয়া যায়। এখানে “ 
হাইড্রোজেন সালফাইড জারিত হইয়। সালফার দিতেছে । 

79১183197১2 টা, 

সেইরূপ, 2713:1+ 77990478159 902+2750 

ইহাঁও 7781-এর জারণ। 

এই ছুই প্রকার বিক্রিয়া ব্যতীতও জারণ শবটি আরও ব্যাঁপরুভাবে ব্যবহৃত 

হয়। আমর জানি, অক্সিজেন অপরাবিদ্যুৎ্বাহী মৌল। অক্সিজেনের পরিবর্তে 
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| 

১৪ জন্রকোন অপরাবিদ্যুত্বাহী মৌল কোন পদার্থে যুক্ত হয় তাহা হইলে 
সেই বিক্রিয়াটিও জারণ বলিয়া গণ্য হইবে ) 

2072019+ 012 ল 275013 

91501291019 55 90014. 

এই সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাবিদ্যুত্বাহী ক্লোরিন যুক্ত হইয়াছে । অতএত্র 

ফেরাস ক্লোরাইড জারিত হইয়া ফেরিক ক্লোরাইডে পরিণত হইয়াছে । 

একথাও বল। যুক্তিসঙ্গত যে/ফেরাঁস ক্লোরাইডের অপরাবিদ্যত্বাহী ক্লোরিনের 

এ হা শালা কোন 
”:2ঢ7590)$+ 72504172002 2 75290১004৯4 2790) 

আাসিডের বর্তমানে ফেরাস সালফেট দ্রবণ ছাই পার-অক্মাইড- 

এর সংস্পর্শে আসিলে ফেরিক সালফেট পাওয়া যায়। ইহা বস্ততঃ ফেরাস 

সালফেটের জারণ। জারিত পদার্থ ফেরিক সালফেট । কেন না, ফেরাস 

সালফেটের অপরাবিদ্যত্বাহী 90£$-এর অনুপাত এই বিক্রিয়ার ফলে বৃদ্ধি 

পাইয়াছে | 

(অতএব, কোন পদীর্থে অক্সিছেন সংযোগ, অথবা কোন পদার্থ হইতে 

হাইড্রোজেন দৃর্মীকরণ, অথবা কোন পদার্থের অপরাবিদ্যুত্বাহী অ অংশের 

অন্থপাত বৃদ্ধি--এজাতীয় ঘেকোন*প্রকারের রাসায়নিক সংঘটনকে জারণ 

হি... রা 
বিজারণ  বিজারণ-ক্রিয় জাঁবণের সম্পূর্ণ বিপরীত । মোটামুটি কোন 

পদার্থ হইতে অক্নিজেন সরাইয়া লইলে উহা! বিজাঁরিত হইয়াছে বল] হয়। 

হাইড্রোজেন গ্যাসে কপার অক্সাইড উত্তপ্ত করিলে কপার ধাতু পাওয়া যায়, 

অক্ধিজেন হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। অর্থাৎ 
কপাঁর অক্সাইডের অক্সিজেন দূরীকৃত হয়। ইহাই বিজারণ-ক্রিয়া। 

০০০১+75-09+1720) 

200 0০7 20+00 

আবার, ধদি কোন পদার্থে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়, তাহা হইলেও উহা 

বিজ্বারিত হইয়৷ থাকে । 
0০194 529- 2701 

20022750217 

শপপথাজ। | রী দিদি 



অক্সিজেন 

ক্লোরিনের সহিত হাইড্রোজেনের সংযোগ হইয়াছে, ফ্লোরিনের বিজারণের 

কলে হাইড্রোক্রোরিক আদি হইয়াছে। 

'জারণের' মত “বিজারণ-ক্রিয়া আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবন্থত হয়। কোন 

পদার্থের অপরাবিত্যতবাহী অংশের অন্গরপাত বিক্রিয়ার ফলে যদি হ্রাস পাষ, 

তাহা হইলে সেইরূপ বিক্রিয়াকে বিজারপ-ত্রিয়া বলা হয়। ফেরিক 

ক্লোরাইডের ক্লোরিনের অ*শ জায়মান হাইড্রোজেনের সাহায্যে কমিক! ঘাঁয়। 

উহা ফেরান ক্লোৌর।ইডে পরিণত হয। 
25০01342707 2601১127070, 

ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হইয়াঁছে । সেইক্*প জাক়সমান হাইড্রোজেনেব 

সাহায্যে ফেরিক সালফেটকেও বিজারিত করিয়] ফেবাঁস সালফেট পাওয়। যাষ। 

ঢ62(50$)5+27- 25504475১05. 

এখানেও অপরাবিচ্যাতবাহী 50৯এর অন্পপাত বিজীরণের ফলে কমিয়াছে। 

অথবা, [78012117767 71620 12 

এই বিক্রিয়াতে মাবাঁকউরিক ক্লোরাইড মাঁরকিউরাস ক্লোরাইড হওয়াতে 

অপরাবিত্যত্বাহী 015এব অন্পাত্ কমিযাছে । স্তর হহ178015এর 

বিজাবণ। 

অতএব) কোন পদাথে হাইড্রোজেন সংযোগ, অথবা কোন, পদীথ হইতে 

অক্সিজেন দূবীকধণ, অথবা! কোন পদার্থের অপবাবিত্যুত্বাহী অংশের অস্রপা 

হাস_এই জাতীম_ যে কোন্ প্রকারেব রাসায়নিক সংঘটনকে _বিজারণ 

জারক ও বিজারক দ্রব্য ঃ যে সকল পদাথেগ সাহাষ্যে কোন বস্তর 
জারণ-কাধ সম্পাদিত হয় উহ্াদিগকে “জাঁরক দ্রব্য এবং যে সকল পদার্থের 

সাহায্যে বিজারপ-ক্রিয় সম্পন্ন কপ! যায় তাহাদিগকে “বিজারক দ্রব্য বলে। 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ কালো লে সাঁলফাইডকে অক্সিজেন সংযোগে 

জারিত করিয়। সাঁদা লেড দালফেটে পরিণত করে। হাইড়োজেন পাঁর- 

অক্সাইড এই স্থলে জারক-দ্রব্য | 

2০১14135002 ০১১০%+47720 ০৮ কে 

আবার, স্ট্যানাস ক্লোরাইড ফেরিক ক্লোরাইডের অপরাবিদ্যুত্বাহী 
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ক্লোরিনের অংশ কমাইয়া উহাকে বিজারিত করিয়া ফেরাস ক্লোরাইডে পরিণত 

করে। জ্গান।স পৌরাইড বিজাবক ভ্রব্য। 
2172015 শা” 970015 -27০0152 +9100014 (খ) 

একটু অন্ুধাবন কবিলেই দেখা যাইবে, এই বিক্রিয়াগুলিতে প্রত্যেকটি 

জারণ-ক্রিযাথ সহিত একটি বিজাবণ-ক্রিয়াঁও সংশ্লিষ্ট আছে । “কা চিহ্নিত 

সমীকখণে 295এ অক্সিজেন যুক্ত হইয়াছে । উহার জারণ হইয়াছে । সঙ্গে 

সঙ্গে 7502 হইতে আঁংশিক অক্সিজেন দূরীভূত হইয়া! জল উৎপন্ন হইয়াছে। 

অতএব অক্সিজেন দূরীকরণ দ্বাব। 77202এর বিজারণ সম্পন্ন হইয়াছে এবং এই 

বিজাবণ-কার্ধে 2১9 বিজারক ভ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিযাছে । অতএব আমরা 
বলিতে পারি, এই বিক্রিষাঁতে জারণ এবং বিজরিণ উভয় কার্যই সংঘটিত 

হইয়াছে । বিজ।বক দ্রবা ৫৮১5) জারিত হুইযাঁছে এবং জারক দ্রব্য 

(5505) বিন্গারিত হইয়।ছে । 

“থ” চিগ্চিত বিক্রিযাতে দেখা যাইবে, ৪013 হইতে ক্লোবিনের অং+ 

কমিয়াছে, উহা] বিজারিত হইযাঁছে । এখানে বিজাবক ভ্রব্য 980121 আবাব 

বিক্রিয়ার ফলে 92015 অপরাবিদ্যুৎবাহী 012 যুক্ত হইযাঁছে, অর্থাৎ 97,015 
ডরিত হইয়াছে | স্তর জাবণ এবং বিজাবণ ক্রিযা উভযই বর্তমান। বিজারক 

দ্রব্য (97,015) জারিত হইয়াছে এবং জারক ভ্রব্য (68013) বিজারি-ত হইয়াছে। 

এই কারণেই বলা হয, “জাঁবণ ও বিজারণ কাঁষ যুগপৎ সম্পন্ন হয়। 

অক্সিজেন, ওজোন, হাহড্োজেন পার-অক্সাইড, হালোজেন, নাইটিক 

আীসিড, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গীনেট, পটাসিযাম ডাইক্রোমেট ইত্যাদি বিশেষ 

রূপে জারক ধ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয । 

জায়মান হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন সাঁলফাইভ, 

সালফার ডাঁই-অক্সাউভ জ্টানাস্ ক্লোরাইড, হাঁইঞ্রো-আয়ডিক আ্যাসিড, 
কার্ধন, কাঁবন-মনোক্সাইড ইত্যাদি সাধারণতঃ বিজাবক দ্রব্য হিসাবে প্রয়োগ 

করা হয। 
সা ০ চি নং 

আমর! দেখিযছি, ফেরিক ক্লোবাইভ বিজারিত হইলে ফেরাস্ ক্লোরাইড 

হইয়া থাকে। 
বিজারণ 

2090915 ২ 2760০12 + 0012 
জারণ 
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ক্লোরিন একযোজী। অতএব ফেরিক ক্লৌরাইডে আয়রন পরমাণু ত্রি-ষোজী 
এবং ফেরা ক্লৌরাইডে উহ! দ্বিযোজী | অর্থাৎ বিজারণের ফলে আয়রনের 
যোজ্যতা কমিয়৷ গিয়াছে । অথবা জারণেব ফলে আয়রনের যৌজত্যা বাড়িয়া 

থাকে। স্থতরাং যে সমস্ত বিক্রিয়াতে পদার্থের পরাবিভ্যবাহী অংশের 
(অর্থাও ধাতুর) যৌজ্যত। বৃদ্ধি পায় সই সকল রাসায়নিক পরিবতন 
জারণ শ্রেণীভুক্ত । যেমন, 52015 জারিত কবিলে 3014 হইয়া থাকে । 

950151+-019-59001, 
টিনেব যোজ্যত। জাঁরণের ফলে দুই হইতে চার হইয়াছে । 

স সঁ সু ্চ 

ক্লোবিনের সাহায্যে ফেরাস ক্লোরাইড দ্রবণ জারিত হইয়া ফেবিক 

ক্লোরাইড হইয়া থাকে । দ্রব অবস্থায় ফেপান ক্লোবাইভ বিযোজিত হইয়! 

৮০++ ক্যাটারন এবং 0] আযানাষন স্থষ্টি কবে। 

[6012 55 76+7+2001- 

2750012+012- 255013 

অর্থাৎ 25৪+-+401-1+012-2765++++600- 

জারণে কলে আঁষরন আয়ন আরও ইলেকট্রন ছাঁডিয়। দেয় এবং ক্লোৌবিন 

সেই ইলেকট্রন গ্রহণ কবে । এখানে স্প্ত:ই আয়রন জাপ্িত হইতেছে এবং 

ক্লোবিন বিজারিত হইতেছে । অতএব, কোন পদার্থ হইতে ইলেকট্রন সরাইয়া 

লইলে উহার জারণ হয় এবং যাহা ইলেকউন গ্রহণ করে তাহাই বিজারিত 

হইয় থাকে । 
[7611 -87717+7[ জারণ ] 

ঢ০++++6-776+”্ বিজারণ ] 

বিজারক দ্রব্য অর্ধদাই ইলেকট্রন ছাডিযা দেয় এবং গার কন্্রব্য সর্বদাই 

ইলেকটন গ্রহণ করিয়া থাকে । 
১৬-৬। প্রভ্ভাবনন (0৪615 55) 2 প্রত্যেক বাসায়নিক পরিবর্তন 

বা বিক্রিঘার একটা বেগ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পবিবর্তন খুব দ্রুত হয় 
আবার কোন কৌন ক্ষেত্রে বিক্রিষ।ব গতি মন্থর | প্রায়ই দেখা যায়, এই সকল 

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় কোন কোন পদার্থ যোগ করিয়া দিলে, উহাদের 
বেগের পরিবর্তন হয় । অথচ এই সকল পদার্থের সহিত সেইনব রাসায়নিক 

১ম--১৩ 
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বিক্রিয়ার কোন প্রত্যক্ষ সংশ্রব নাই, এবং প্রকৃতপক্ষে এই নকল পদার্থ 

বিক্রিয়া শেষে রাঁসায়নিক বিচারে অপরিবত্তিত থাকে । এই পদ্দার্থগুলি এ 

সকল বিক্রিয়াতে (আপাততঃ ) অনাবশ্যক | এইভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের মাত্র 
উপস্থিতির সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতির হ্বাসবৃদ্ধি করাকে “প্রভাবন? 

বল! হয়। যে সমস্ত পদার্থ এইভাবে বিক্রিয়ার গতিবেগ প্রভাবিত করে 

তাহাদের 'প্রভাবক' (080581550) বলে। 

প্রভাবক ছুই পপ্রকীরের। যে সকল পদার্থ কেবলমাত্র উপস্থিতি ছ্বাব] 

কোন রাসায়নিক ক্রিয়া] দ্রুততর করে তাহাদিগকে “বর্ধক' (093106 

0৪181550) বলে । আবার ঘষে সকল পদীর্থ উপস্থিত থাকিয়া কোন রাসায়নিক 

বিক্রিয়ার গতি কমাইয়। দেয় তাহাদিগকে “বাঁধক? (76£8056 589155) 

বল! হয়। হাইড়োঁজেন পার-অক্সাইড বিযোজিত হইয়া জল ও অক্সিজেনে 

পরিণত হয় £_ 

21720)5 মি 272004 002 

যদি একটু প্রাটিনাম-কজ্জল উহাতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই 
পরিবর্তনটি অত্যন্ত দ্রুত সাধিত হইবে, অথচ প্রাটিনাম-কজ্ঞলীর কোন রকম 

রাসায়নিক পরিবতন ছইবে না। অপরদিকে, যদি হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডে 

একটু সালফিউরিক আযাঁমিভ দেওয়া যাঁয় তবে উহার বিষোজন-গতি খুব 

কমিয়া যাইবে । অতএব এইক্ষেত্রে প্লাটিনাম বর্ধক এবং সালফিউরিক আযাসিও 
বাধকের কাজ করে। 

মৌডিয়াম সাঁলফাইট ভ্রবণ বাতাসে রাঁখিয়। দিলে সোডিয়াম সালফেটে 

পরিণত হয়। 2৭290$-+02- 229904. 

একটু কপার সালফেট দিলে ইহার গতিবেগ খুব বৃথি পায় এবং অঙ্গ একটু 
গ্লিসারিন দিলে এই বিক্রিয়াটির পরিবর্তন প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। স্ৃতরাং এই 

বিক্রিয়াতে কপাঁর সালফেট বর্ধক এবং গ্রিসারিন বাঁধকরূপে কাজ করে। 

সালফিউরিক আ্যাস্ড হাইড্রোজেন পাঁর-অক্সাইডের বিযোৌজনে বাঁধকের অংশ 
গ্রহণ করিয়াছে বলিয়! সর্বদাই যে নব বিক্রিয়াতে উহা বাঁধক হইবে এমন কোন 

নিশ্চয়তা নাই। অনেক বিক্রিয়াতে ইহার কোন প্রভাঁবন-ক্ষমতাই নাই, 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহ বর্দকের কাজ করিতে পাঁরে। একথ1 অন্থান্ত 

প্রভাবক সম্প্্কেও প্রযোজ্য 
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প্রভাবন-ক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করিয়! দেখ! গিয়াছে £₹ 

(১ প্রভাবকগুলির শেষ পর্যস্ত কোন রাসাক্ননিক পরিবর্তন হয় না, এবং উহাদের ওজনেরও 

কোন তারতম্য ঘটে না। 

(২) সাধারণতঃ খুব অল্প পরিমাণ প্রভাবক থাঁকিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতির যথেষ্ট 

হাসবৃদ্ধি হইয়! থাকে । 

(৩) প্রভাবক কেবল কৌন রাসাঁধনিক বিক্রিষার গতি বাড়াইতে বা কমাইতে পাবে, কিন্ত যে 

সকল বিক্রিয়া কোন নিদিষ্ট অবস্থায় হয় না, তাহা! সংঘটন করাইতে পারে না। 

(৪) কোন বিক্রিয়াৰ গতি পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইলেও প্রভাবক সেই বিক্রিয়ার মোট 

পরিবর্তনের পরিমাণের কোন ব্যতিক্রম করিতে পাবে না । যথা, হাইড্রোজেন ও আরোডিন গ্যাস 

মিলিত হইয হাইড্রো-আয়োডিক আসিড হয । 77৪ +1৮- 2 | টান্স্টেন বা সিলিকা দিলে এউ 
বিক্রিয়াটি দ্রুততর তয় বটে কিন্তু হাউড্রো-আয়োডিক আযমিডের পরিমাঁপ বেশী গাঁওয়| যাইবে না। 

পববর্তা অধ্যায়গুলিতে প্রভাবন-ক্রিয়াব বহু উদ্াহবণ পাওয়া যাইবে । 

১৬-৭। হলজ্ভ হলাসতভি (4৯১1190905১ )2 কখনও কখনও দেখা যায়, 

একই মৌল প্রর্তিতে ভিন্ন ভিন্ন কপ থাকে । অথাৎ একহ মৌলিক পদার্থের 

বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্ভব । এই বিভিন্ন প্রকারগুলিব অবস্থাগত ধর্মের অবশ্যই 

বিভিন্নতা আছে এবং অনেক সমঘ উহাদের রাঁশায়নিক ধধেরও খানিকটা 

বৈপাদৃশ্য দেখা যায । মৌলের এইরূপ বিতিপ্নৰপে বর্তমান থাকাঁব গুণটিকে 
বহরূপত] বলে। যেমন কাবনেব সাত কম কপতেদ সগ্তব। উহাখ ছুই 

প্রক্কার স্বটিকাকাব, অপর পাঁচটি অনিষতাকার। সালফার, অক্সিজেন, 

ফসফরাস প্রভৃতি আপও অনেক মৌলিক পদাথে এই বকম রূপভেদ 

বতমান । যদিও, এহ রকম কোন বন্থরূগী মৌলের সমস্ত প্রকারই একই 

পরমাণুগঠিত, তবুও উহাদের গঠন-পদ্ধতিব বিভিন্নতীর জন্য বিতিন্ন রূপতেদের 

হাটি হয। 

১৬-৮। শুঞকেোান্ন (05086), 03 £ ওজোন ও অক্সিজেন বস্ততঃ 

একই যৌলিক পদার্থ-_ছুইটি বপভেদ মাত্র । ওজোনের প্রতি অণুতে তিনটি 

পরমাণু আর অক্সিজেনের অণুতে দুইটি পরমাণু বতমান। অর্থাৎ ওজোনের 

অণু, 05 এবং অক্সিদবেনের অণু, 091 কিন্তু এই গঠন-বিভিন্নতার জন্য 

ওজোন এবং অক্সিজেনের ভিতর অবস্থাগত এবং রাসায়নিক ধর্মের যথেষ্ট 

বৈসাদৃশ্ট দেখা যায়। 
বাধুমগ্ডলীর উপরেব অংশে খুব স্বল্প পরিমাণে ওজোন পাওয়া যায় । 
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সম্ভবতঃ অতিবেগনী আলোর সংস্পর্শে বাঞুর অক্সিজেন হইতেই সেখানে ওজোন 

উৎপন্ন হয়। 

১৩৬-৯,। প্রজ্্রর্ভি£ সধারণতঃ শব্বহীন বিদ্যুৎক্ষরণের সাহায্যে 

অক্যিঞ্জেন হইতে ওজোন উৎপন্ন করা হয়। 
3009-20)3 

শা হীন বিদ্যুত্ক্ষরণ (58166 51০00 0190188186 ),2 পরা" এবং 

অপরা-বিছ্যাৎবাহী ছুইটি ধাতুকে ঘদি খুব কাছাকাছি আনা বায় অথচ উহার! পরম্পরকে ন্পর্শ না 

করে, তাহ! হইলে পরা" হইতে অপর! প্রান্তে বিদ্যুৎ্বরগ হইতে থাকে। এই বিদ্যুৎক্ষরণে 

্ষুলিঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং যথেষ্ট উত্তাপ ও আলোকের শ্্টি হয়। যদি এই দুইটি ধাতুর ভিতর 

পাঁতলা কাচ বা অন্ধ কোন অন্তরক ভ্তরব্য (075018695) রাখা যায় তাহা! হইলেও নিঃশষে 

বিছাৎক্গরণ হইস্ত থাঁকিবে + কিন্তু কোন তড়িৎস্কুলিক্পের সৃষ্টি হইবে না। অবশ্য ধাতু ছুহটি যথেষ্ট 

তড়িংশক্তিসন্পন্ন হওয়। প্রয়োজন ৷ ইহাকেই শব্ধহীন বিছ্াৎক্ষরণ বলা হয়। 

ল্যাবরেটরী পদ্ধতি 2 দিমেন্স (51656155) যান্ত্র 2 (চিত্র ১৬ গ) 

এই যন্ত্রে একটি অপেক্ষাকৃত মোটা কাঁচ-নলের ভিতরে একটি সক কাচ-নল 

্ থাকে। নল দুইটিব অক্ষদণ্ড 

০ 22225 (515) একই হওয়া প্রয়োজন । 

২ সক নলটির ভিতবের প্রাস্তটি 

শনির বন্ধ থাকে এবং অপর শান্ত 

চিত্র ১৬গ-_সিমেন্সের যন্ উহার সহিত বাহিবের নলটি 
জুড়িযা দেওয়া] হয়। অব্সি- 

জেনেব প্রবেশ ও নিগমের জন্য বাহিবেব নলটিতে দুইটি পথ আছে । মোটা 

নলটিব বাহিবের দিক এবং সক নলটির ভিতরের দিকটি পাতলা! টিনের পাত 

দিয়! মুডিয়া। দেওয়া হয। ব্যাটারী ও আবেশকুগুলীর সাহায্যে এই টিনের 

পাঁত ছুইটিব ভিতব শব্বহীন বিদ্যুৎক্ষরণের স্থষ্টি কগা হয। প্রবেশ- ও নিগম- 

নলের সাহাষ্যে দুইটি নলেব মধ্যবত্তী অবকাঁশের ভিতব দিয়া অক্সিজেন গ্যাস 

আস্তে আস্তে লইয়া যাওয়া হয়। সতরাং এই গ্যাসটি অনৃশ্ঠ এবং শব্বহীন 

বিছ্বাৎক্ষরণের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে বাধ্য হয়। ফলে, নির্গম-পথে ষে 

গ্যাস বাহির হইয়। আসে উহাতে অক্সিজেনের সহিত ওজোন মিশ্রিত আছে 

দেখা যায় । এইভাবে অক্সিজেনের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ ওজোনে পরিণত 
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হয়। স্টার্চ ও পটাসিয়াম আয়োডাইভ দ্রবণে সিক্ত এক টুকর! কাঁগজ নির্গম- 
নলের 'মুখে রাখিলে উহা] কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরেই নীল হইয়া যায়। 
ওজোঁনের অস্তিত্বের ইহা একটি প্রমাণ । 

১৬-১০১| শুজ্জোনেল্ল এর্মও 0) ওজোন একটি নীল, 

মংস্যযগন্ধযুক্ত গ্যাস। জলে ইহা অক্সিজেন অপেক্ষা অধিকতর ত্রবণীয়। 
তাপিন তৈল ওজোনকে খুব সহজেই শোষণ করিয়া! লইতে পারে। বায়ু 

অপেক্ষা ওজোন প্রায় দেড়গুণ ভারী । 

(২) উত্তাপের সাহায্যে ওজোন ভাঙ্গিয়া অক্সিজেনে পবিণত হইয়। 

থাকে । 20$- 305 

(৩) ওজোনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সমধিক । প্রায় সর্বদাই ওজোন 

বিশেষ ক্ষমতাশীল জারকত্রব্য হিসাবে রাঁপায়নিক ক্রিয়া করিয়া থাকে । 

এই সকল জারণ-ক্রিয়াতে প্রায়ই ওজোনের প্রত্যেকটি অণু একটি অক্সিজেন 

অণুতে পবিণত হইয়া ধায় এবং অভিবিক্ত অক্সিজেন পরমাণুটি অপব কোন 

পদার্থকে জ্জারিত কবে। 
৮0০১+40)5 _ 17০১০ + 402 
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(৪) ওজে।(ন অনেক জৈব-পদীর্থের সহিত বিক্রিয়া করিতে সমথ। 

ইথিলিন প্রভৃতি অসম্প ক্ত জৈব-পদীর্থের সহিত ওজোন সরাসরি যুক্ত হইয়া 
ওজোনাইড সৃষ্টি করে। 

027474009১7 0:21740)3 

ভথিলিন উথিলিন-ওজোনাইড 

(৫) ওজোনের সহিত বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন পার-অল্সাইড, ধেরিয়াম 

পার-অগ্মাইড প্রভৃতি বিজাপ্িত হুইয়। যায় 
[72092+00১-7790+099+ 02 

9880)29+ 03 -88900+009+- 002 

ষদ্দিও ওজোন এই ক্ষেত্রে বিজারক দ্রব্যেব মত ব্যবহাঁব করে, তথাপি ইহাকে 

ঠিক বিজারণ-ক্রিয়া বল! সঙ্গত হইবে না; কেননা, বিজারক দ্রব্যটি এস্থলে 

জারিত হয় নাই। 



১৯৮ মাধামিক রসায়ন বিজ্ঞান 

কয়েকটি পরীক্ষা হইতে ওজোনের অস্তিত্ব নির্ধারণ করা! হয়। পৃথক পৃথক ভাবে এক এক 
্ কাগজ নিমলিখিত দ্রবণে পিশ্ত, করিয়া লইলে ওজোনের সংস্পর্শে উহাতে বিজিম্্র রঙের 
শর্কি হয় 

(ক) স্টার্ট এবং পটাস-আয়োডাইড-_নীল 
(খ) টেট্রামিথাইল ক্ষারক বেগুনী 
(গ) বেঞ্িডিন -_-তামাটে। 

ওজোনের ব্যবহার ১ বা।কটিরিয়ার উপর ওজোনের নিধত্রিয়। আছে, সেইজন্ত 

পানীয় জল নির্বাজনে ওজোন খুব ব্যবহৃত হয। চৈল, মোম প্রভৃতি বিরঞ্জনের কম্ এবং 
লাবরেটর'তে অনেক জৈব-পদার্থ জবিত করার অন্য ওজোনের প্রয়োজন হয । 

ভগ্লস্ণ শলহ্যান্ত 

হাইড্রোজেন ও আক্তিজেনেন্র যৌগিক পদ্দাথ 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংমিশ্রণে দুইটি যৌগের উৎপত্তি 

হয় (১) জল, 1790 এবং (২) হাইড়োজেন পার-অক্মাইড, [72092 
হতন, 1720 

বহুদিন পষস্ত জল একটি মৌলিক পদার্থ হিসাবেই পরিগণিত হইত। 
১৭৮১ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্যাভেগ্স বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রথম 
প্রমাণ করেন, জল হাইড্রোজেন ও অঞ্জিজেনের ফৌগিক পদার্থ । প্রর্ুতিতে 
জলের প্রাচ্য দেখা যায । 

১৭-১ | প্রাক্কৃভিন্চ জতন (79151 ৮/৪.06:) 9 উত্স 

অনুষায়ী প্রাকৃতিক জলকে মোটামুটি চ।পভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । 
(১) স্বীষ্ট্-জল £ সমুদ্র, নদনদা, জলাশয় প্রভৃতি হহতে জল বাম্পাকারে উডিযা যায়। 

পরে উহ] বাযুম্ুলে শীতল হইলে বৃষ্টি হয়। অতএব ইহাকে স্বাভাবিক উপায়ে পাতিত জল 
বল! যাহতে পারে। প্রাঞৃতিক জলের মধ্যে ইহাঁকেহ সবাপেক্ষা! বিশুদ্ধ মনে কর! হয়। 

(২) অদ্দী জল 2 সাধারণতঃ বৃষ্টির জল হইতে এব" পাহাড়েখ উপবের বরফ হইতে 
নদ-নদীর হুষ্টি। জলেব ভ্রাবগীণক্তি থুব বেশী । মাটিব উপব দিয়! প্রবাহিত হওয়াব সময উহ! 
বধ রকম পদার্থ দ্রবীভূত কবিয়! লয়। 

(৩) প্রজ্রবণ-জল 2 ভূ পৃষ্ঠেব অভ্যন্তর হইতে বিভিন্ন ছিদ্রপথ জল নিঃসত হইয়া 
প্রশ্রবণের হৃষ্টি করে। প্রস্ববণেব জলেও বহুবিধ লবণ জাতীয় দ্রব্য এবং অন্তান্ত পদার্থ দ্রবীভূত 
থাকে । কিন্তু বালু, মাটি, কীকব প্রভৃতির ভিতর দিয়! অতিভ্রম করে বলিযা উহা খুব হচ্ছ হয় 
এবং কোন জদ্রবণীয় ময়ল/ উহাতে থাকে না। বালু প্রভৃতির সাহায্যে উহা পরিস্রত হইয়! থাকে । 

অতিরিক্ত পরিমাণ লব্প-্তাতীয় বস্ত প্রশ্নবণ-জলে ত্্বীনভূত থাকিলে উহাকে প্রায়ই খনিজ-জল 
বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভ্রবীভূত থাকাব জন্য এই জলের স্বাদ এবং প্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া 
থাকে । অনেক সময় এই জলে কার্বন ডাই- ও থাকেে। সোডিয়াম বা লিথিয়াম কাই- 
কার্বনেট, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, লৌহঘটিত কোন ফোন লবণ, হাইড্রোজেন 



হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ ১৯৯ 

সালফাইস্ ইস্যারি বিভিন্ন পদার্থ থনিজ-জলে দেখা! বায়। এই সব জল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক 
ক্ষেত্রে খুন উপকারী। ভুবনেশ্বর, রাজশীর, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি জারগার জল এই কারণেই বিখ্যাত । 

কুপ অথবা নলকুপের জলও অনেকটা! প্রস্রথণ-জলের মত। 

(৪) সমুদ্র-জল £ ইহাতে ভ্রবীনত পদার্থের পরিমাপ সর্বাধিক । খাচ্চ, লবণের 
পরিষাণই খুব থেনী এবং থাছ্য-লবণ ছাড়।ও অন্তর অনেক লবণ জাভীষ পদার্থ ইহাতে আছে। 
অত্যধিক লবণাক্ত বলিযাই ইহা অপেয়। 

১৭-২৯। পান্নীস্্ জল? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক জল পানীয়রূপে 
ব্যবহাব কর] সম্ভব নয়। পানীয় জলে কোন রকম রোঁগজীবাধু বা ভাসমান 

অদ্রবণীয় পদার্থ থাকিবে না । উহাতে অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ থাঁকাও বাঞনীয় 

নয়। সাধারণতঃ মনে হয় ষে প্রাকৃতিক জলকে পাতিত করিয়া লইলেই উহাকে 

বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া! যাইবে এবং তাহা পানীয়রূপে ব্যবহার করা যাইতে 

পারে। কিন্তু পাতিত জল স্বাদহীন ; সেইজন্য পানীয় হিসাবে উহু প্রশস্ত 
নয়। সামান্য লবণ, একটু অক্সিজেন ও কাবন ভাই-অক্সাইভ ভ্রবীভূত থাকে 

বলিয়। পানীয় জলের স্বাদ ভাল হয়। 

নদা বা! পুক্করিণীব জল প্রথমে ফুটাউয়া উহাকে বালু ও কাঠকমলাব সাহাযো পরিক্ষুত কবিযা 
পানে উপযক্ত করা হয। প্রথমে কফটান জল একটি কলসীতে লওয়া হয। উহাতে এফট 
ফটকিবি মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই কলসীব নীচে একটি সরু ছিদ্র থাকে । এই ছিদ্র দিয়া জল 
নীচে আব একটি কাঠকযলাপুর্ণ কলসীতে পড়িতে থাকে । দ্বিতীয় কলসী হইতেও নীচের একটি 
ডিদ্রপথ দিযা জল আবাব চুষাতয| ভূভীয় একটি বালুপুর্ণ কলসীতে পড়ে। এহ কলসীর নীচের 
একটি ছিজ্র দিষ। পবিস্রুত জল নিয়েব একটি আধাবে সঞ্চিত হয়। গ্রামে গৃহস্থরা সচরাচর এই 
ব্যবস্থা অপনম্বন কাবঘা থাকে । 

বড বড সহরে যেখানে অনেক জল সবধদা সরবর।হ কর! আবশ্যক সেখানে 

অন্য ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে হয় । নিকটগ্ কোন নদী হইতে পাম্পের সাহাঁষ্যে 

জল তুলিয়া প্রথমে কতকগুলি বড় বড় জলাশয়ে রাখা হয়। এইখানে জলের 

ভাসমান অব্রবণীয় কণাসমূহ ধীরে ধীরে নীচে থিতাইয়া যায় । খাঁদ কাটিস্না এই 
জলাশয়গুলি তৈয়ারী করা হয় এবং ইহাণর। আক্তনে ছোট ছোট পুফ্করিণীর 

সমান । লোহার জাঁলির খাঁচায় কবিয়া ফটকিরির টুকরা এই সব জলাশয়ে 

ডুবাইয়া রাখা হক্। বালু, মাটি প্রভৃতি সহজে থিতাইয়া ধাইতে ফটকিরি 

সাহায্য করে। এই জলাশয়গুলির পাশেই বড় বড় কতকণ্খুলি পরিস্রতি- 
আধার তৈয়ারী কর! হয়। এইগুলি ইটের তৈয়ারী চতুক্ষোণ চৌবাচ্চার 
মত। ইহাদের তলদেশ সমতল নয়, মধ্যস্বল অনেকটা নীচু। সেইখানে 

পরিক্রত জল বহন করিয়! লইয়া! যাওয়ার একটি পাইপ আছে।* এই 



২০৬ মাধ্যমিক রলাম্মন বিজ্ঞান 

পরিস্তি-আধারগুলিন্ে প্রথমে কয়েক ফুট মোটা কাঁকর ও পাথরের ভুড়ি 
দেওয়া থাকে এবং উহার উপর প্রথমে মোটা বালু এবং তারপর মিহি 

বালুর স্তর রাখা হয়। পার্ব- 
দা - ট নি ক মে 

222 ৯25 রি বর্তা জলাশয় হইতে অপেক্ষা- 
নি "শু কৃত পবিষ্কতি জল উহার 

পপ ২:১0 2 ও  প্রাীরের উপর দিয়া ধীরে 
722 টা ৫ নেন ধীরে এই আধারগুলিতে আসে 
১ না পি এবং বালু ও পাথরের স্তর চল লে টল লস নু ং 
সে 55222 সাবেক ট 
চ০পাখে বি ৪০ অতিক্রম করিষ! নীচের পাইপে 

চিত্রে ১৭ক-_ পানীয় জলের পরিশ্রুতি যায় (চিত্র ১৭ক )। বালু ও 
পাথরের ভিতর দিয়! যাঁওয়ার সময় জল সম্পূর্ণরূপে পরিক্রুত হইযা থাঁকে। 

অতঃপব ক্লোরিন গ্যাস অথবা] ওজোন গ্যাস দ্বার] ছল জীবাণুমুক্ত কব' 

হয়। পাম্পের সাহায্যে এই শোধিত জল একটি স্থ উচ্চ জলাঁধারে উঠাঁইযা 

দেওয়া হয়৷ সেখান তইতে সমস্ত সহরে জল সববরাহ কর] হয়। কেনি কোন 

জায়গায় এই জলাধারগুলিতে অতি-বেগনী আলো স্থপ্টি করাঁব সরঞ্জাম থাকে 

এবং অল্পক্ষণের জন্য জলের মধ্যে অতি-বেগনী বশ্মি সঞ্চাবিত করিয। জীবাণুসমূহ 

ধ্বংস কর হয়। 

বাতান্থিত জল (4086১ ডড৪€5) 2 কাবন ডাই অল্সাহভ গাস ভলে 
জ্রবণীয় এব" চাঁপ বৃদ্ধির সহিত জলে ইহার প্রাব্যতা বৃদ্ধি পাঁষ। সোডা ওযটাব লেমনেড প্রভৃতি 
পীনীষে পাম্পের সাহায্যে অভিরিক্ত পরিমাণ কার্ধন ডাই-অক্স।ইদ জলে দ্রবীভূত কবিষা বাথা হয। 
হাতা ৮ 587 বুদবুদেখ আবাঁনে সাভির 
হইয়া আসে | নিভিন্ন স্বাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সোডিযাস বাই-কার্ধণ্টে চিনি আদাখ বস 
প্রভৃতিও সেই জলে দেওয়া হয়। এইন্সপ অতিবিক্ত কার্বন ডাই- অনলাইড নমদ্বিত জলবে বাতান্িত 
জল' বলে। এই সকল জল হক্তমের পক্ষে বাশষ উপকাবী । 

১৭৩০ । হন্ল জল্ল ও নু জভ্ল (80 100. 9০66 ড$2621:) 2 

সাবান জলে ঘষিলে ফেন1 হয়। কিন্তু সকল রকম প্রাকৃতিক জল সাবানের 

সহিত সহজে ফেনা দেয় না। 

ম্বতু জল-_যে সব জল অতি সহজেই সাবানের ফেন] উৎপন্ন করে তাহাকে 
যু জল বলে। 

খর জল--যে সব জল সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন কবিতে পারে না, 

তাহাকে থক জল বলে। 
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জলের খরতার কারণ £ প্রাকৃতিক জলে অনেক রকম ধাতব লবণ 

দ্রবীভূত থাকে । ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত লবণসমূহ ব্রবীভূত 
অবস্থায় থাকিলে জল খরত প্রাপ্ত হয়। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের 

বাই-কার্বনেট, ক্লৌরাইভ ও সালফেট সাধারণতঃ খর জলে ভ্রবীভূত থাকে । 
সাবানে স্টিয়াবিক আমিড, পামিটিক আযাসিড প্রভৃতি কতকগুলি জৈব- 

আসিভের সোডিয়াম ব। পটাসিয়াম লবণ থাঁকে। এই জৈব লবণগুলিই জলের 
সহিত মিশিয়! ফেনার স্থষ্টি করে। এ সকল আযা সডের অন্যান্ত ধাতব লবণের 
এই ক্ষমতা নাই। জলে ক্যালসিন্নাম বা ম্যাগনেসিয়ামের কোন লবণ থাকিলে 

উহাদের সহিত সাবানেব রাসায়নিক ক্রিক পটে এবং সাবাঁনে আর সোভিয়াম 
বা পটাপিয়ামের জৈব-লবণ থাকে না। স্ৃতরাঁৎ এই সকল জলে ফেনার সি 

হয না। জল খরতা-সম্পন্ন হয় । 

21৪-905818,06-+ 08012 2 29014 09756621586 

(সাদ! অধ:ক্ষেপ) 

খর জলের শ্রেণীবিভাগ £ ছলের খরতা স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই রকমের 

হইতে পারে। 

যে সমস্ত খব জল কেবলমাত্র ফু্টাইলে বা অন্ত কেন সহজ উপাষে খরতা। 

হইতে মুক্ত হয়, তাহাদিগকে ন্সস্থায়ী খর জল বলে। ক্যালসিয়াম ও 
ম্যাগনেসিয়ায বাই-কাবনেট থাঁকাঁব জন্যই জলের অস্থায়ী খবতা হয়। 

কিন্তু অনেক জলের খরতা কোন সহজ উপায়ে দূব করা যায় না। 
উহদ্দিগকে মুদছু জলে পরিণত কবিতে বিশেষ রাঁসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন 

হয়। এইসব জলকে স্থায়ী খর জল বলে। ক্যালসিএ“য ও ম্যাগনেসিয়ামের 

ক্লোবাইড ও সালফেট জলে খাঁকিলে উহা! স্থায়ী খর জল হইয়া থাকে । 

জলের খরতা দৃরীকরণ ঃ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবপ জলে 
ভ্রবীভূত থাকে বলিয়াই জলের খরতা হয়। নুত্ররাং খরতা দূর করিয়! জল 

মু করিতে হইলে জল হইতে দ্রবীতৃত ক্যাললিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত 
পদার্ধগুলিকে কোন প্রক্রিয়৷ বা রাসায়নিক পরিবর্তনের সাহায্যে অধংক্ষিপ্ঁ 

করিয়া লইতে হইবে । ইহাতে এ সকল লবণ আর ত্রবীতৃত থাকিবে ন|। 
স্থতরাং উহার খরতাঁও লোপ পাইবে । 

জলের অস্থায়ী খরতা দূরীকরণের জন্য দুইটি উপাঁয় অবলম্ষিত হয়। 
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(১) অস্থায়ী খর জলকে ফুটাইলে উহার ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম 
বাই-কাঁবনেট উত্তাপে ভাঙিয় ক্যাললিয়াম ও ম্যাঁগনেসিয়াম কার্বনেটে পরিণত 

হছয়। জলে এই কার্ধনেটেব ভ্রাব্যতা খুব কম, সুতরাং উহার জল হইতে 
অধটক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে । জলে আর বিশেষ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ 
থাকে না এবং উহ] মৃতু জলে পরিণত হইয়। যাম। 

0০901360093) হি (:৪00)৭+1720)+ 00)5 

1181700)9)9- 78003+1020+ 00, 

(২) ক্রার্ক-পন্ধতি (01805509905) £ চুন বা কলিচনের 

সাহাষের জলেব অস্থায়ী খরা দূধ করা যাশ্ব। টনের সহিত ক্যালসিয়াম ও 

ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেতের খাসায়নিক ক্রিধার ফলে জল হইতে উহার! 

বিভিন্ন যৌগাকারে অধঃক্ষিপ হইযা আসে । 
08 (700 ;)৯-+08 (917) _520০৪0০0)++217209 

এই সকল উপায়ে স্থাধী খর জলের যৃদ্রকরণ সম্ভব নহে। স্থায়ী খর জলে 

ক্যালসিষাম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোবাইড ও সালফেট থাকে । অস্থায়ী খরতা 
দূর করিতেও ঢুইটি উপায় ব্যবজত হয়। 

(১) সোভার সাহাযে 2 শ্বায়ী খব জলেব সহিত সোডা অর্থাৎ 

সোডিয়াম কারনেট মিশাইলে উচ্ছার ক্যালসিযাম ও ম্যাণনেসিযাম লবণপ্তলি 

উহ্াদদের অদ্রবণীয় কার্বনেটে পরিণত হয় এবং অধঃক্ষিপ্ধ হইয়া পড়ে। 

এইভাবে ভ্রবীভৃত অবস্থা হইতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম দূরীকৃত হইযা 

জল মুদু হইয়া যায । কিন্তু এই উপায়টি ব্যয়সাধ্য। 
০৪012 +930০0)3 - ০০09৪ +9৪01 

09১0)4 + 28200)১ -0০৪0০0)3 +78.2১0)4 

118১0)24- িঞ১০০$ 7 2080034182১ 

(২) পারমুটিট পদ্ধতি (26200966  ১90555) জিয়োলাইট 

(2০০1166) নামক কতকগুলি খনিজ পদার্থ আঁচে । উহার! অনেকট। সাধারণ 

মবত্তিকার যত, এবং সোডিযাম, আযলুমিনিয়াঁম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেটের মিশ্রণে 

গঠিত । কৃত্রিম উপাষেও জিযোলাইটের মত পদাথ সোডিয়াম আযলুমিনিযাম 
সিলিকেট হইতে তৈয়াপী কগা হইয়াছে । উহার নাম দেওয়া হইয়াছে পাঁবমুটিট্। 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং গোলাকার একটি ইট বা লোহাব তৈয়ারী প্রকোষ্টের 

অধ্যে পারমুটিট্ রাখিক্া উহার ভিতর দিয়া উপর হইতে নীচে আন্তে আস্তে 
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খর জল পরিচালনা কর! হয়। পারমুটিট্ স্তরের উপরে ও নীচে খানিকটা মোটা! 
বালু বা পাথরের স্থুড়ি থাকে । পারমুটিট্ দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম 
লবণগুলিকে অন্ররবণীয় যৌগে বপাস্তরিত 

করিয়া জল হইতে অধঃক্ষিপ্ত করিয়! 
দেয়। নীচে যে জল সঞ্চিত হয় উহ! 

সু জল। 
ব9-06101100-7 02015 

--91৪01-4-08-161000001 
৪-76100900৮4-106902 

- ও 290)4 +-18-চ61000011, 

কযেকদিন ব্যবহারেব পর এই 

পারমুটিটের খরতা-দুরীকরণেব ক্ষমও। 

লোৌশ পা * কারণ, উহার সমস্ত 

সোভিযাম পারমুটিট ক্যালসিয়াম ও 

ম্যাগনেসিযাম যৌগে পরিণত হয়। 

খাগ্ভ-লবণের গাঢ দ্রবণের ছারা ইহাকে 
ধৌত করিলে অর্থাৎ খব জলের বদলে 

সেই পাবমুটিটের ভিতর দিয়া খাছ 
লবণের ব্রবণ প্রবাহিত করিলে ইহ। 

আবাব পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয এবং পুনরাষ *গগগ 

জলের খরতা দুর করিতে সমর্থ হয। চিত্র ১৭থ- পীরমুটিট পদ্ধতি 

0০8-061:0000161+- 21801 -2734-221000004- 05015 

1/৮-০6€100000-- 2801 ল 918-26102110-+- 18075 

এই পুনকভ্লীবনের ফলে একই পাঁরমুটিট বহুদিন ব্যবহার কবা সম্ভব, অবশ্য 
ইহার নন্য অনেকট] খাছ্য-লবণ ব্যয় করিতে হয। বল] বাহুপ্য, শুধু স্থায়ী 
খর-1 নয, দ্বই রকম খরতাই এই প্রকারে দূর কর] সম্ভব । 

খর জলের কতকগুলি বিশেষ অন্ুবিধা আঁচে বলিয়াই ইহাকে মৃতু করা 

হয়। (১) খর জলের সাহায্যে কাপড প্রভার পরিষ্কার করিতে সাবানের 

অপব্যয় হয়। (২) জল অধিক খব হইলে উহা শ্বাক্স্যের পক্ষে আ্পকারী এবং 

এই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। উহাতে অনেক খাদ্য্ব্যও 
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সহজে সিদ্ধ করা যায় না। (৩) কেটলীতে এই খর জল উত্তপ্ত করিলে উহা! 

হইতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের স্তর কেট্লীর গাঁয়ে জমিতে 

থাকে। যখন বেশ পুরু স্তর পড়িয়া যায় তখন কেটুলীতে সহজে জল উত্তপ্ত 

হয় না। কারণ, পাত্রের তাপ-বাহিতা অনেক কমিয়া যায়। ফ্যাক্টরী 

বয়লারেও যদি খর জল ব্যবহার করা হয়, তবে উহাতেও কিছুদিন পরে 

কার্বনেটের স্তর জমিয়া যায়। পরে অনেক কয়লা পোঁড়াইলেও জল ফুটান 

দর্ষর হইয়া উঠে। 

সমস্ত প্রাকৃতিক জলের খরতাব পরিমাণ এক নহে । জলেব খরতা! ডিগ্রাতে পরিমাপ 

করা হয়। প্রতি লক্ষ ভাগ জলে একভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট অথব। উহার তুল্যাহ্ক পরিমাণ অন্ত 

প্রকার ক্যালসিয়াম বাঁ ম্যাগনেসিযাম লবপ থাকিলে জলের এক ডিগ্রী খরতা 'আছে ধরা হয। 

অর্থাৎ ২২০ থর জল বলিলে প্রতি লক্ষ পাঁউণ্ডে ২২ পাঁউও ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে মনে করিতে 

হহবে। 

১৭-৪। ন্বিশুদ্ধ জল্েল্লপ ঘির্স 2 প্রাক্তিক জলকে বিশ্তদ্ 
করিতে হইলে উহাকে অল্প পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গীনেট ও একট ক্ষাবকেব সহিত 

পাঁতিত কর! হয়। পটাপিয়াম পাবম্যাঙ্জানেটে অনেক জীবাণু ত নষ্ট হয়ই, 
উপরস্থ অন্তান্ত জৈবপদার্থও জারিত হইয়। দূরীরুত হয়। পাঁতিত জল সমগ্ত 

প্রকার ভ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় ময়ল৷ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । 

বিশুদ্ধ জল বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন একটি ব্বচ্ছ তরল পদার্থ । ইহাব 

স্মটনাঙ্ক ১০০” সেন্টিগ্রেড এবং হিমাঙ্ক ০* সেট্িগ্রেড। ইহার উদ্বায়িত৷ 

যথেষ্ট এবং সমস্ত উষ্ণতাঁতেই ইহা! বাপ্পীভূত হইয়া থাকে । ৪” সেট্টিগ্রেডে 

এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজনকে এক গ্রাম ধর? হয় এবং ইহাই ওজন 

ও ঘনত্ব পরিমাপের এককক্পে ব্যবহৃত হয় । জলের দ্রাবণী শন্তি অত্যন্ত 

বেশী। বহু রকম পদ্দার্থ ইহাতে অনায়াসে দ্রাব্য হইয়া থাকে । কোন কোন 

ক্ষেত্রে বস্তর দ্রবণের সময় তাপ বাহির হয় (0973), আবার কখনও দ্রাবণ 

কালে উহ! শীতল হইয়া যায়, অর্থাৎ বাহির হইতে তাপ গ্রহণ করে (চিনি, 
খান +01) 1 জলের তাপ- ও বিছ্যুৎপরিবাহিত। খুব কম। 

অনেক সময় এক বা একাধিক জলের অণু অন্যান্ত বিভিন্ন বস্তর একটি 

অণুর সহিত যুক্ত হইয়া! থাকে | যেমন, 09504, 50750 8 22730477501 

জল-সংযুক্ত পদ্নীর্থের এই সকল অগণুকে “সোদক অপু” বল। হয়, এবং অধিকাংশ 
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ক্ষেত্রেই সোদক পদার্থসমূহ ম্ফষটিকের আকারে থাকে । সোদক স্বটিকেন 
আকুতি ও রঙ এই কেলাস-জলের (ড্৪2: 0৫ ০:550511158007) উপর 

নির্ভর করে। 

অধিক উতাপে, বিশেষতঃ প্লাটিনামের প্রভাবে, জল বিষোঁজিত হইয়া 
হাইড্রোজেন ও অক্মিজেনে পরিণত হয়) 2750-21324+ 02 

জল প্রশম অক্সাইড, কিন্তু জলের রাসায়নিক সক্রিয়ত] বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 

(১) সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ক্ষার-ধাতু জলের সংস্পর্শে আদিলেই 
জল বিশ্লেষিত হইয়া যায় । জিঙ্ক, ম্যাঁগনেদিয়াম, লৌহ প্রভৃতি ধাতু অধিকতর 

উষ্ণতায় জলীয় বাপ্পের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। মারকারি, গোল্ড, 

সিলভার ও প্রাটিনীম ধাতুর সহিত জলের কোন বিক্রিয়া হয় না। 

(২) কয়েকটি 'অধাতুর সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও জল বিঙ্লেষিত 

হইয়া যায়। ফ্লোরিন, ক্লোরিন, উত্তপ্ত কাবন ও সিলিকন প্রভৃতির সহিত 
জলের বিক্রিয়া হইয়া থাকে । 

০0+17020-00+17ু2 22 +25750-4[74 05 
5$+3750-1733:05+2772 :3721+37720-6775408 

0০12-117200-110901+70201 

20154 27504701405 (স্ুর্যালোকে ) 

(৩) অনেক ধাঁতব-অক্মাইভ ও অধাতিব-অক্সাইভ জলে ভ্রবীভূত হইয়া 

যথাক্রমে ক্ষার ও আসিডের উৎপত্তি করে। এইবপ দ্রবণ বন্তত্ধঃ রাসায়নিক 

সংযোগ ৷ যেমন 2-- 

০৯০+77209 _5080098)35  90৪+750- ৮5905 
1৪9০0041720) 29017 [20)5+370790)-5215৪1004 

আমোনিয়ার সহিত জলের সংযোগেও ক্ষার উৎপন্ন হয়। 

ব17৩157200-17074017 

(৪) অনেক যৌগিক-পদীর্থ জলের ছ্বার। বিঙ্লেষিত হইয়া যায়। এইরূপ 

রাসায়নিক ক্রিয়াকে “আদ্র-বিষ্লেষণ (75410915515) বল। হা ' 

£১1015 13750) 7- 4106077)5+37801 

5013+3790- 75503+ 37501 
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(805 +21790) 0800173) 0272 

0০127125011 17790706751 9064০671908 
চিনি গ্'কোজ ফ্ক্টোজ 3৬. 

১৭-ঢে। আজকে সহক্কুর্তি গু আনন্ষেত £ যৌগিক পদার্থের 
উপাদানসমৃহ ওজন বা আয়তনের কোন নিদিষ্ট অন্নপাতে মিলিত হইয়া থাঁকে। 
এই অন্ঠপাতটিকেই উহার সংঘুত্তি বল। হয এবং ইহার সাহাঁষ্যেই যৌগিক 
পর্দাথের সঙ্কেত ঠিক করা হম। নির্দিষ্ট অথচ বিভিন্ন পবিমাণ উপাদান গুলিব 

| রাসাযনিক মিলন সংঘটিত করিয়া! উহাঁদেব অন্তপাঁ 

জানা যাইতে পারে । অথবা যৌগিক পদার্ঘটি 

বিযৌোজিত কবিয় উপাদানসমহের ষে বিভিন্ন 

পরিমাণ পাঁওষ] যায় ভাঁহ] নির্ধারণ করিয়াও 

উহাদের অন্থপাত জানিতে পার] ষাঁষ। প্রথমটিকে 
সাশ্রেষিক (950066০ এবং দ্বিতীযটিকে 

বৈশ্লেষিক (058]%1 1021) উপাষ বলা চলে । জলেব 

সংযুতি এই দুইটি উপাষেই স্থিব করা হইষাছে 

বৈশ্লেষিক পদ্ধতি £ হফম্যানের ভন্টামিটাব 
যন্ত্রে জল বিঙ্লেষিত করিযা হাঁইড্রোদেন ৭ 

অক্সিজেনের আয়তনের পরিমাণ নির্ধারণ কব। হয। 

হফম্যান যন্ত্রটি ১৭গ চিজ্রেব অনুরূপ । এই ষষ্ত্ে 

একটি অংশাঙ্কিত [-নলের নীচের দিকে দুইটি 

প্লাটিনাম-পাত এবং উপবে দুইটি স্টপককৃ 

থাকে । []-নলটিব মধ্যস্থলে আব একটি অপেক্ষাকৃত 

বড নল সংযুক্ত থাকে । এই তৃতীয় নলটিব ভিতর 
দিয়া জল দেওয়। হয় এবং 77-নলটির দুইটি বাুই 

সম্পূণরূপে জলে পূর্ণ করিয়া বাঁথা হয়। বাহির 

হইতে এই প্লাটিনাম পাত ছুইটিকে একটি ব্যাটারীর দুই প্রান্তে সংযুক্ত করিয়া 

দেওয়া! হয় । বিছ্যুপ্প্রবাছে জল বিশ্লেষিত হয় এবং ক্যাথোডে হাইড্রোজেন ও 

'আযাঁনোডে অক্সিজেন সঞ্চিত হয়। সর্বদাই এই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনেব 
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আয়তনের অন্পাত দেখা যায়, ২ ১। অর্থাৎ প্রতি ঘনায়তন অক্সিজেনের 

সহিত ছুই ঘনায়তন হাইডোজেনও উৎপন্ন হয়। অতএব, আয়তন হিসাবে 

জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অন্পাত, ২" ১। 

সাংশ্লেষিক পদন্ধাতিঃ জলের উপাদানছয়েব আয়তন ও ওজন উভয়েরই 

অনুপাত সাংঙ্লেষিক উপায়ে স্থির করা যাইতে পাবে । 
আয়তন-সংযুতি £ হফম্যানের পরীক্ষা ই একটি 0-আক্ৃতিবিশিষ্ট 

গ্যাসমান যন (81970186697) এই পরীক্ষা করা হয়। [0-নলটির একটি 

মুখ বন্ধ থাঁকে, এবং উহাতে বিছ্যুৎ-স্থ লিঙ্গ দওযাঁর জন্য দুইটি প্লাটিনামের তার 

লাগান থাকে । নলের এই বাহুটি অংশাঙ্িন। অপব বাঁছুব নীচেব দিকে 

স্“পককযুক্ত একটি নিগম-নল আছে। প্রথমে সম্পৃণ 

নলটি পাঁরদে ভত্তি কবি! লইয়া উহাঁব অংশাঞ্ষিত 

বাহুতে খানিকটা হাইড্রোজেন ও অঞ্সিজেনেব মণ 

লওয়। হয। এহ মিশ্রণে হাইড্রোজেন ও অক্সি- 

জেনের আয়তনেব অন্গপাত বাখা হয--২ ১। 

গ্যাসমান যন্ত্রেব বদ্ধ বাহটিব চারিপাশে ককের 

মত আব একটি অপেক্ষাকত মোটা নল বাথ 

হয। এই বাহিবের নলটিব ভিন দিয়। আমিল 

আযালকোহলেগ (এ275] ৪1০091১01) বান্প সঞ্চালিত 

করা হয়। উহার উষ্ণ! প্রায় ১৩২ সেন্টিগ্রেড । 

ইহাপ ফলে ভিতরের মিশ্রণটিও উত্তপ্ত থাকে। 

উষ্ণতা সমত৷ প্রাপ্ূ হইলে গ্যাসমাঁন য্ত্রের ছুইটি ড্র 

বাহুতে পাঁবদ-তল সমান করিয়া প্রমাণ চাপে ০০০০০ 

ভিতরের গ্যাস-মিশ্রণেব আয়তনের পবিমাঁণ জানিযা লওষ। হয়। প্রয়োজন 
হইলে পানদ-তল সমান করার জন্য স্টপককেব সাহায্যে পারদ বাহির 
করি! লইতে হয়। এখন প্লাটিনাম ভাব দুইটি একটি আঁবেশ-কুগুলীর 

সহিত সংযোগ করিলেই গ্যাসমিশ্রণের ভিতরে বিছ্যুৎ-স্কলিঙ্গের স্থত্রি হইবে 
এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হুইয়! জল উৎপন্ন হইবে । কিন্তু নলটি 

১৩২" উদ্তাক্ থাকাতে উৎপন্ন জল বাম্পাকারে থাকিবে (চিত্র ১৭ঘ)। 

ঘা-নলেব দুই দিকের পারদ আবার সমতলে আনিয়া এই জলীয় বান্পেক্র 
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আয়তন জানিতে পারা যায়। সমস্ত পরীক্ষাতেই দেখা যায়, জলীয় বাম্পের 
আয়তন পৃৰৌক্ত মিশ্রণের আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ | 

ঘন্ত্রটাকে অতঃপর ঠাণ্ডা করিলে এবং নলের খোলা মুখে অধিক পারদ 
ফুকাইলে দেখা যাইবে, ক্রমশঃ বান্পের আয়তন কমিতেছে এবং পারদ ধীরে 
ধীরে উপরে উঠিতেছে । এইভাবে সমস্ত বাম্প জল হইয়া গেলে মলটি পাঁরদে 
পূর্ণ হইয়! খায়, কোঁন গ্যাস আর থাকে না। অর্থাৎ ষে পরিমাণ হাইড্রোজেন 

ও অক্সিজেন লওয়] হইয়াছিল তাহার উদ্ব তত আর কিছু থাকে না। অতএব 

বলিতে পারা যায়, ছুই ঘনায়তন হাইড্রোজেন ও এক ঘনাযতন অক্সিজেন মিলিত 
হইয়া দুই ঘনায়তন জলীয় বাম্প উৎপন্ন করে। অতএব, আয়তন হিসাবে, 

79 02" বাপপ_২£১:২। ইহাই জলের আয়তন-সংযুতি | ইহা হইতেই 

জলীয় বাশ্পের সঞ্ষেতও বাহির কর! যাইতে পারে । মনে কব, পনীক্ষাকালীন 

উষ্ণতায ও চাপে প্রতি ঘন সের্টিমিটাব কোন গ্যাসে ত সংখ্যক অণু খাকে 
[ আভোগাড়েো প্রকল্প )। স্বতবাং 

২ ঘনাযতন হাইড়োজেন+১ ঘনীযতন অক্সিজেন ২ ঘনাষতন জলীষ বাম্প। 

২৪ হাইড্রোজেন অ৭ু+হ অক্সিজেন অণু -২& জলীয় বাম্পের অণু । 

১টি হাইড্রোজেন অণু+২টি অক্সিজেন অণু ১টি জলীয় বা্পের অণু । 

অর্থাৎ ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু +১টি অক্সিজেন পরমাণু ১টি জলীষ 

বাম্পের অণু । 

অতএব, জলীয় বাণ্পের অধুর সঙ্কেত, 77201 

তরল অবস্থায় একাধিক অণু একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে একপ 
মনে করার কাবণ আছে । সেজন্য কখনও কখনও তরল জলের সঞ্চেত লেখা 

হয়, [7201]%। 

ওজন-সংযুতি £ জলে হাইডৌজেন ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত 
নির্ণয়ের জন্য বহুরকম পরীক্ষা হইযাঁছে। এইখানে উহাদেব ভিতর ছুইটি 

বিশেষ পরীক্ষা আলোচন1 করা হইল। 

(ক) ডুমা*র €1 ঘ815) পরীক্ষণ £ ডুমা বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন উত্তপ্ত কপার- 
অক্সাইডের উপব দিয়া পরিচাঁলন। করিক্ঝা উহাকে জলে পরিণত করেন ( কপার- 

অক্সাইড কপারে বিজারিত হইয়া যাঁয়। উৎপন্ন জলের ওজন, এবং কপার- 

অক্সাইডেব্র ওজনের হ্রাস হইতে কি পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত 
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১ম---১৪ 

চিত্র ১৭-ডুমা'র যন্থ 
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হইয়াছে সহজেই জানা যাইতে পারে। ডুমার যন্ত্রের একটি মোটামুটি ধারণ! 
১৭৬ চিত্রে পাওয়া যাইতে পারে। জিঙ্ক ও সালফিউরিক আ্ামিভ হইতে 

হাইড্রোজেন তৈয়ারী করিয়া উহা] লেড নাইটেট দ্রবণ, সিলভার সালফেট দ্রবণ 

ও কঠিন কন্টিক পটান ভতি কতকগুলি 0-নলের ভিতর দিয়! চালনা! করা 

হয়। তারপর এই হাইড্রোজেন ফসফরাস পেশ্টোক্সাইভ পূর্ণ ছুইটি [-নল 
অতিক্রম করে, ইহাতে ইহার জলীয় বাষ্প সম্পূর্ণরূপে দুরীরুত হয়। বিশ্তুথ 
শুফ হাইড্রোজেন অতঃপর একটি কাচের বালবে প্রবেশ করে। কাচের 

বালবটিতে পূর্বেই নিদিষ্ট ওজনের কপার অক্সাইড দেওয়া থাকে । বাঁলবটিকে 

দীপ-সাহাষ্যে উত্তপ্ত করা হয় এবং বিশুদ্ধ হাইড্রোঁজেনকে উহার উপর দিয়া 
প্রবাহিত করা হয়। হাইড্রোজেন দ্বার! উত্তপ্র কপার-অক্মাইড বিজারিত হইয়! 

কপারে পরিণত্ব হয় এবং উহার অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সহিত মিলিযা 

জল হয়। 

000০4707235 0047+1720) 

বালব হইতে এই জল একটি শীতল কুপীতে আসিয়! সঞ্চিত হয়। অতিরিক্ত 

হাইড্রোজেন প্রবাহ আরও একপ্রস্থ 0-নল অতিক্রম করে। এই ঢ0-নলগুলি 

কষ্টিক পটান ও ফসফরাস পেশ্টোক্মাইড পূর্ণ থাকে । উৎপন্ন জলেব কিছু বাপ 
যদি হাইড্রোজেনের সহিত থাকে তাহা এই 0" নলে শোধিত হইয়া! থাকিবে । 

পরীক্ষাটি আরম্ভ করিবার পূর্বে এবং শেষ হইয়া গেলে শীতল কুীটি ও এই 
[-নলগুলি ওজন করা হয়। ইহাতে কি পরিমাণ জল উৎপন্ন হইয়াছে জান 

যাঁয়। পরীক্ষার পর যন্ত্রটি শীতল হইলে কপার অক্মাইডের বালবটির ওজন 

লওয়া হয়। উহার ওজন অবশ্যই হাস পাইবে। 

মনে কর, বালব ও কপার অক্মাইডের পরীক্ষার পূর্ববর্তী ওজন -হ গ্রাম । 
এবং র্ ্ ” . পরবতা » লডগ্রাম। 
জল উৎপাদনে যে অক্সিজেন প্রয়োজন হইয়াছে তাহার ওজন 

(5) গ্রাম। 

শীতল-কৃপী ও [0-নলের পৃববতা ওজন-? গ্রাঁম। 

£ ”»  পরবতাঁ ওজন-এ গ্রাম । 

উৎপন্ন জলের ওজন - (0-1) গ্রাম । 

অর্থাৎ (07) গ্রাম জল উৎপাদনে (্- 5) গ্রাম অক্সিজেন প্রয়োজন । 
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উক্ত জলের জন্য হাইড্রোজেনের পরিমী৭-(৫--৮)- (সস) গ্রাম। 
হৃতরাঁৎ (-) গ্রাম অক্সিজেন ও (৫-1) (২--ড) গ্রাম হাইড্রোজেনের 
সম্মিলনে (0--) গ্রাম জল হইয়া থাকে । 

অতএব, জলে হাইড়োজেনের ও অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত, 

(0-0)-(»-5) (হ-5)। বস্ততঃ এই অঙ্গপাতটি দেখ! গিয়াছে, [15:09 

--১ ৭৯৮ 

(খ) মলির (০1০5) পরীক্ষ! 2 নিদিষ্ট ওজনেব হাইড্রোক্েন ও অক্সিজেন 

বিছ্যুৎস্কুলিঙ্গের সাহায্যে জলে পবিণত করিয়া মলি উহাদের ওজনেব অনুপাতে স্থির করেন। 

প্রথমে লঘু সালফিউরিক আ্যাসিডের তড়িত্-বিশ্রেষণে মলি হাইড্রোজেন উৎপন্ন করেন। 

কম্টিক পটার, উন্তপ্ত কপার ও ফসফবাস পেন্টোক্লাইডের সাহাযো ইহাকে শোধিত করিয়া একটি 

কাচের পাত্রে প্যালোডয়।মে উহাকে বিশোধষিত কবিয়] 

বাখা হয় । প্যালেডিয়াম হাইড্রোজেন সহ পাত্রটি ওজন 

কবিয়া লওয়া হয় । 

পটাদিযাম ক্লোরেট হতে অক্িজেন প্রস্তুত কবিষা, 

কস্টিক পটাস, সালফি্টবিক আসিড, ফসফর।স 

পেন্টোক্সাইড দ্বারা উহাকে শোধিত কবা হয়। একটি 

বায়ুহীন শুম্ত পাত্রের ভিন্র এই অক্লিজেণ বাঁখা হয। 

অক্সিজেন সহ পা্রটি ৪জন কবিয়] ল৭য! হয়। 

পৃথকভাবে অক্সি'জন ও হাইড্রোজেন ছুইটি ফসফরাস 

পণ্টোক্লাইডের বালবের ভিতর দিব! দুইটি নির্গম-নল 

লাহায্যে মলির যন্ত্রে প্রবেশ কবান হয় (চিত্র ১৭ চ)। 

নির্গম-নল দুইটির মুখের সামনে দুইটি প্লীটশীমের তাব 

বাথা হয়। আবেশকুগুলীর দ্বাবা তাৰ দুহটির ভিতব 

তড়িৎ-ক্ষুলিঙ্গ হৃষ্টি করা হয়। ইহাতে হাইড্রোজেন ও চিত্র ১৭ চ-_মজিব পরীক্ষা 
অফ্লিজেন মিলিত হইযা জলে পবিণত হয়। জল যন্ত্রটির নীচেব অংশে জমিতে থাকে । যাহাতে 

জলীয় বাষ্প সম্পূর্ণরূপে তরলিত হম সেইজস্ যন্ত্রটির চারিদিকে বরফ দিয়! উহাকে ঠাও! রাখা 

হয়। স্টপককের সাহায্যে হাইড্রোজেন ও অক্িজেনের প্রবাহ এমনভাবে পরিচালনা কর! হয় 

যাহাতে হাইড্রোজেন ও অফিজেনের আয়তন-অনুপাত ২ : ১ থাকে । প্রায় ৪* লিটাব হাইড্রোজেন 

এইভাবে জলে পরিণত করা হয়। পাম্পের সাহায্যে অতঃপর অপরিবতিত হাইড্রোজেন ও 

'অক্সিজেন বাহির করিয়] লওয়া হয়। যন্ত্রটকে ওজন করিয়া উৎপন্ন জলের পরিমাণ জানা হয়। 

অকিজেনের পাত্রটির এবং প্যালেডিয়াম-হাইড্রোজেনের আধারটিরও পুনরায় ওজন লওয়া, হয়। 
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ইহ! হইতে ওজনের কি অনুপাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়াছে জানা যায়। মলির 
পরীক্ষায় এই অন্ুপ1তটি হহয়াছে ১ ৭৯৩৯৫ 

অর্থাৎ ওজনের হিসাবে, জলে 08 77%-৮ ১০৭৭৩ 

অফ্িজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব-১৬, অক্িজেনেব পরমাণুর ওজন ১৬০ গ্রাম হইলে হাই- 

ড্রোজেনের পরমাণুর ওজন ধর! যায়, ১০০৮) 

জলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর অনুপাত হইবে, 
চা ৩৬ এড 

১৬ ১০০৮৩ 

_ অর্থাৎ, জলের সক্কেত হইবে, 17801 

শ১ ১৯৯৪৯৪৯০০০১ ২1 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ, [505 
১৮১৯ খ্রীষ্টাব্বে থেশার্ড প্রথমে হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড আবিষ্কার 

করেন। প্রকৃতিতে সাধারণ অবস্থায় উহা পাঁওয়। যায না। বাতাসে 

হাইড্রোজেন পুড়িবার সময অথবা সাদা ফসফরাসের ত্বাভাবিক মুদ্র-দহনের 

সময় পারিপাশ্বিক বাধুতে সামান্য পরিমাণ হাইড়োজেন পার-অক্সীইডেব স্যি 

হইয়া থাকে । 

১এ-৩। প্রত্ভ্র্ভি 2 সাধারণতঃ খনিজ আাসিডের সাহাঁষ্যে সোডিয়াম 

পার-অক্মাইড, বেরিয়াম-পার-অক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন পার-অক্স(ইড হইতে 

হাইড়োজেন পাঁধ-অক্সাইভ প্রস্তত করা হয়। 

ল্যাবরেটরী-পদ্ধতি ৪ পরীক্ষাগারে সচরাচর ইহা! প্রস্তত করাখ জন্ত 
ছুইটি উপায় প্রযোগ কর! হয়। 

(ক) একটি বীকাবে সোদক বেরিযাঁয পার-অক্সাইডের সহিত অল্প 
পরিমাণ জল মিশীইযা একটি লেই (999) প্রত্তত করা হয়। অপব একটি 

বীকারে খানিকটা লঘু সালফিউবিক আযাঁসিভ লওয হয় । এই দুইটি বীকারই 
চারিদিকে ববফ দিষা আবৃত করিয়া রাখা হয় যাহাতে উহাদেব উষ্ণতা প্রা 

০* সেট্টিগ্রেত থাকে । এই অবস্থাধ লঘু সালফিউরিক আ্যাঁসিডটি ক্রমাগত 

নাড়িতে হয় এবং আন্তে আস্তে উহাতে বেরিযাম পার অক্সাইডের লেইটি 

মিশাইিয়। দেওয়া হয় | বেরিয়াম পার-অক্সাইভ ও সালফিউরিক আ্যাঁসিডের 

ভিতর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন পাঁর-অক্সাইভ উৎপর হয় : 

38002 +17250047- 77500948959 0)£ 
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এমন পরিমাণে বেরিয়াম পার-অক্সাইভ দিতে হইবে যাহাতে শেষ পর্যন্ত 
অল্প-পরিমাণ আযঁসিড উদ্বত্ত থাকে । কারণ, বেরিয়াম পার-অক্সাইভ বেশী 

হইলে উৎপন্ন হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের বি্লেষিত হইয়] যাওয়ার সম্ভাবনা 

আছে। রেডিয়াম সালফেট অব্রবণীয , স্থতরাঁং উহা! ভ্রবণ হইতে অধংক্ষিপ্ত 

হইয়া থাকে । ফিন্টার কাগজের সাহায্যে উহাকে ছাকিয়া লইলে, পরিক্ষত 

জ্রবণে হাইড্রোজেন পাব-অক্মাইভ মিশিত থাকে । 

সালফিউরিক আ্যাসিডের পবিবতে কখনও কখনও অন্যান আঁসিভও 

ব্যবহৃত হয। যেমন, 

38902 +2173000$ 72 99১(0094)১-+310390)5 

89009 +779910€ 73991 +7505 ইত্যাদি 

অনেক নমঘ সোডিযাম পাঁব-অক্সাইড ও সালফিউরিক আযসিডের 

সাহায্যে হাইড্রোজেন পাব অক্সাইড তৈযাবী হয। 

৭20)১+4-17 55004 ল ৭2১00441120) 

(খ) মার্ক-পন্ধতি (1+61155 0:90855 ) 2 একটি পাত্রে জনেব মধ্যে 

খানিকটা বেরিয়াঁম পার-অক্মাইড মিশাইয়! দে ওয়া হয। বেরিয়াম পার-অক্সাইড 
জলে অদ্রবণীয, সুতরাং উহা? জলে ভাসমান বা প্রলম্বিত থাকিবে । পাত্রটিকে 

চাবিদ্িকে বরক দ্বাবা আবৃত করিয়া উহার উষ্ণতা খুব কম রাঁখা হয। অতঃপর 

ক্রমাগত কাবন ডাই-অক্মাইডের একটি প্রবাহ উহাতে দিলে হাইড্রোজেন পাঁর- 

অক্মাইভ ও অভ্রবণীয় বেরিষাম কার্বনেট উৎপন্ন হয। বেবিয়াম কার্ধনেট এবং 

অপরিবতিত বেরিয়াম পার-অল্সাইভ ছাকিয়া পৃথক কবিয়া লইলেই হাই- 

ড্রোজেন পার-অল্মাইডের ব্রবণ পাওয়া যায়। 

738003+003+17020)- 13200১41702 

বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড £ যে উপাষেই ইহা। প্রত্তত কর! 
হউক, সর্বদাই হাইড্রোজেন পাঁর-অক্সাইড কুলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় 

* থাকে । জলমুক্ত বিশুদ্ধ হাইচডাঙ্গেন পার-অক্সাইড পাওখা একটু কঠিন 

ব্যাপার । জল হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ অপেক্ষা অধিকতর উদ্বাধা। 

হাইড্রোজেন পাঁর-অক্সাইডের লঘু দ্রবণটি প্রথমতঃ একটি *থালার মত 

বিস্তৃত পাত্রে রাখিয়া একটি জলগাছের উপর ৬০”-৭০ সেগ্রেডে উত্তপ্ত 
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কর হয়। ইহাতে ভ্রবণটি ঘনীভূত হুইয়া, হাইড্রোজেন পার- র 

পরিমাণ প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগ হইয়া থাকে । আরও ঘনীভূত করিতে 

গেলে, হাইড্রোজেন পার অক্মাইভ বিযোজিত হইয়া যায়। অতঃপর এই 

৬৬% হাইড়ৌজেন পাব-অক্মাইড দ্রবণটির অন্থপ্রেষ-পাতনের সাহায্যে উহাকে 

শতকরা ৯৯১ ভাগ হাইড্রোজেন পাঁর-অক্সাইভে পরিণত করা হয়। এই 

পাতন ক্রিযাটি ৮৫ সেন্টিগ্রেডে সম্পন্ন হয়। ইহাঁর একটি চিত্র (১৭ছ ) 

দেওয়া হইল। 
পাতিত হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডকে অত:পর একটি অন্রপ্রেষ 

শোষকাধারের (৬৪০০০ 0691০080:) ভিতর সালফিউরিক আযামিডেব 

উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। ধ'রে ধীরে সালফিউরিক আসিড উহার জল 

শোষণ করিয়] লইলে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পার অক্সাইড পাওষ1 যায । 

বাজারে অবশ্য হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণের চাহিদাই অধিক এব* 

সচরাচর উহাই ব্যবহৃত হইযা থাকে । হাইডোৌজেন পার-অক্সাইড বিশ্লেষিত 

হইযা সর্বদাই অক্সিজেন দে । 

চিত্র ১৭ছ--1720)8এখ অনুপ্রেষ পাঁতন 

শিল্প-পদ্ধতি £ হাইড্রোজেন পার-অক্লাইডেব বহুল ব্যবহাৰ আছে। নুতরাং, প্রচুর 

পরিমাণে ইহা তেয়ারী কর! প্রযোজন। সেই জন্ক হাইড্রোজেন পার-অল্লাইড প্রস্ততি একটি 

রাসায়নিক শিল্প হিসাবে গণ্য হইতে পারে । অধিক পরিমাণে ।ইহা। প্রযোজন হাল উল্লিখিত উপাষে 
বেরিয়াম পাঁর-অল্লাহইিড বা সোডিয়াম পাঁর অক্সাইড হইতে সালফিউরিক আসিডের সাহায্যে প্রস্তুত 
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করা হুষ। এতঘ্যতীত বর্তমানে পার-সাঁলফিউরিক আ্যাসিডের বিশ্লেষণ দ্বারাও হাইড্রোজেন পার- 

অক্লাইড ভৈয়ারী হয়। 

| ঘন সালফিউবিক আসিড (শতকরা ৫* ভাগ) তাড়িত-বিস্লেষণের কলে আ্যানোডপ্রান্তে 
পাঁর-সালক্লিউর্লিক আযাসিডে পরিণত হয় | অত:পর পার-সালফিউরিক আ্যাসিড্ দ্রবপটি অনুপ্রেষ- 

পাতন কবিষ! সীসার শ্রীতক সাহায্যে ঘনীভূত করিলে উহার আর্্রবিশ্লেধণ হয় এবং হাইড্রোজেন 

পার অক্সাইড পাঁওযা যায়। 

ঘন সালফিউরিক আযসিডের দ্রবণে [7 এবং 7902 আযন থাকে । 

2172১0৫-৯2]7" +2]75004 
ক্যাখোডে ২ 273+26- 172 

আযাশোডে £ 2703 _2%০-51729208 

অর্থ 2[ন230+-172520৭+775 
[79১20)৪8 পাতিত করার সময় আর বিশ্লেষণে ১ 

ঢ79১20৪+27750-271990++1]3205 
এ পদ্ধতিতে 2504 পুনরায ফিবিয! পাঁওয। যাহতেছে। বস্তুতঃ জল হইতেই তডিৎ-বিল্লেবণ 

স্ব।বা [7802 উৎপন্ন হইতেছে । ] 

৯৭৭ হাহভ্রোজেন্ পাল্স-তঅক্পলাইহডেক্স এরম £ 
(১) বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাঁব-অক্মাইভ সাধারণ অবস্থায় একটি স্বচ্ছ 

তল পদীর্থ, উহার ঘনত্ব ১৪৬ গ্রাম। নাইট্রিক আযাসিডের মত ইহার 

একটি তীত্র গন্ধ আছে এবং জলের সহিত ইহা যে কোন অনুপাতে 

মিশিতে পারে । 

(২) বিশ্দ্ধ হাইড্রোজেন পাব-অক্সাইড অযজাতীয়। উহা নীল 

লিটমাসকে লাল বঙে পরিবন্তিত করে, এবং কোন কোন ক্ষাবপদীর্থের সহিত 

যুক্ত হয বা ক্রিয়া করে, ষেখন 2 

বানও+ ল502- 740 লু (আমোনিয়।ম হাইড্রোজেন পাব-অল্লাইড ) 
8810)13)9-+ 03200283802 +27790) 

(৩) কেলাস জলেব মত অনেক অধুর সহিত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড 

সংলগ্ন থাকিতে পাপে । যথা :-- 

০0 (ট72)2, 77505 3 (র74)2902, 7202 

(৪) হাইড্রোজেন পার-অক্মাইভ যৌগটি অত্যন্ত অস্থায়ী এবং অতি 
সহজেই, এমনকি সাধারণ অবস্থাতেও, উহা বিযোজিত হইযা জল ও 

অক্সিজেনে পবিণত হয়। গ্্502-277204-05 
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কীচেৰ গুঁড়া, ধূলিকণা, সিলিকা, বিডির ধাতুচুর্ণ__প্লাটিনামচূর্ণ, কাঠকবলার গুঁডা, প্রভৃতির 
সংস্পর্শে এই বিযোজন অত্যন্ত বৃদ্ধি পা । উহার] বধ কের (2০5:055 ০8158) কাজ করে। 

কঠিন পদার্থের অমস্থপ-তলের সংস্পর্শে বা উষ্ণত। বৃদ্ধি করিলে উহার বিযোজন বৃদ্ধি পায়। এই 

ক্লিয়াতে অবন্ঠ £+ আয়নের উপস্থিতি বাধকের (776881০ 08081550) কাজ করে। এই জন্ 

হাইড্রোজেন পাব অক্স।ইডের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্ত প্রায়হ, উহাতে থুব শ্বল্প পরিমাণ সাঁলফিউরিফ 

আ্আসিড ফসফরিক আ্যাসিভ বা! বারবিউটিরিক আ্যাদিড মিশইয়া দেওয়া! হয়। মিসারিম 
বাধকের মত বাবহার করে। ক্ষার পদার্থের উপস্থিতি উহার বিযোজন ত্বরাছিত করিয়া! থাক 

এব" ক্ষারের 0চ- আয়ন বধকের কাজ করে। ক্যাটালেজ (০851856) নামক উৎসেক্কঙ্, 

(61206) এই বিযোজনে বিশেষ সহায়ক। 

(৫) হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডেব জারণ ক্ষমতাই উহার প্রধীর্জ 

রাপায়নিক ধর্ম। উহার প্রতিটি অণু হইতে একটি অক্সিজেন পদ্মা 

সাধাবণতঃ জারণ-ক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে। জারণের ফলে সর্বদা 

হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড নিজে বিজারিত হইয়া জলে পরিণত হয়। 
যেখন £-- 

(ক) 70০১4475205 ন0০০১০৪+- 4790 

79১05 +1772009 721732504+1790) 

ই ঞ10)2+17720)2 - বিঞয05$+1790 

(খ) 2ছ50+£+চ7205+772904- ছ৪2(১0+)5+2750 
57015 +2701+ 72022550011 2750 

(গ) চ755+77202--9+2]350 
2114-17020)2-2077+12 

হাইড্রোজেন পার-অক্মাইড সচরাচর জারকের মত ব্যবহার করিলেও, 

কোন কোন পদীর্থকে ইহ! বিজাঁবিত করিতে পাখে । যেমন :-- 

(ক) পটাসিযাম পারম্যাঙ্গানেটেব আসিড-দ্রবণ হাইড্রোজেন পাঁর- 

অক্সাইড দ্বার বিজাবিত হয। 

21৬10770441 4075904+7517 502 75211750084 21079044+-81790 

1509 

(খ) লেড ডাই-অক্মাইভ, সিলভার অক্মাইভ, ওজোন, ক্লোরিন প্রভৃতিও 
হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভের সাহায্যে বিজাঁরিত হয় £-- 



হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ ২১৭ 

৮০091417203 7-90+1720+09 

48904 7350) ল 24১£+17904+ 02 

0০১+779059 20241750402 

০1০+7505 -₹217014+09 

বস্ততঃ এই বিভরিয়াসমুহকে সম্পূর্ণরূপে বিজাব? মনে করা যায় না। কারণ বিজারণ-ক্রিয়াতে 
বিশ্লারকটির নিজের জাবিত হও] প্ররেজন। কিন্ত এই সকল ক্ষেত্রে অপর পদার্থগুলি বিজারিত : 

হইলেও, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড নিজে জারিত হয় না, বরং বিজারিত হইয়া জলে পরিণত 

কন এই সকল বিভ্রিয়তে সব সময়েই অক্সিজেন পাওয়া যায়। 

১৭-৮ | হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডের পরীক্ষ। 8 বরেকটি সহজ 
পরীন্ষ। দ্বার! হাইড্রোজেন পার-অল্লাইডের অস্তিত্ব নির্ধারণ কব যাঁষ। 

(১) স্ঢার্ট-পটাস-আয়োডাইড-সিক্ত কাগজ উহাতে নীল হয়। 

(২) সালফিউরিক আসিভ মিগ্রিত পটাস-পরম্যাঙ্গনেট ভ্রবণ উহার সংন্পর্শে বর্ণহীন 

২ইয়] যায়। 

(৩) টাইটানিয়াম লবণ ও আসিড উহ।ব সংস্পর্শে কমল! বঙ ধারণ করে। 

(৪) পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ও সালফিউবিক আসিডের সহিত হাইড্রোজেন পার-অক্পাইড 

দিয় পরে হথাব মিশ্রিত কবিলে, হথারেব রঙ নীল হইয়া থকে । ইহা হাইড্রোজেন পার- 

অল্লাইডের একটি বিশেষ পরীক্ষ। 

১৭-৯। হাইড্রোজেন লা-্সহসাইডেন্স ব্যবহালল £ 
(১) ব্যাকটিরিষা ও ব্াসিলির উপব উহীব বিষত্রিযা থাকাব জন্য উবধরূপে ইহার বাছিক 

প্রয়োগ আছ। (২) তৈলচিত্র, সিছ্ধ, পালক প্রভৃতি পবিষ্কার করার জন্যও ইহ1 ব্যবহৃত হয়। 

(৩) জারক হিসাবে বহু রকম জৈব-রাসায়নিক বিক্রিযাতে ইহ! ব্যবহীর কর হয়। 

অনষ্টাদস্ণ অধ্যাস্্ 

বায়ু ও তাহাব্র উপাদান ৪ নাইট্রোজেন 

আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে একটি গ্যাসীয় আবরণ আছে, ইহাকেই 

বাযুমণ্ডল বল! হয়। প্রাচীন হিন্ুগণ বাধুকে একটি মৌল ঘনে করিতেন $ 

গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণও ইহাকে মৌলিক পদার্থ হিসাবেই গণ্য করিতেন ॥ 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শীলে, প্রিস্টলী ও ল্যাভয়সিয়রের বিভিন্ন পরীক্ষাতে 

দেখা যায়, বায়ুর একটি অংশ বিভিন্ন দহন-ক্রিয়ায় এবং প্রাণীদের শ্বাসকাধে 

অংশ গ্রহণ করে, অপব অংশটির সেই ক্ষমতা নাই । অর্থাৎ, বায়ু অন্ততঃ 

দুইটি পদার্থের মিশ্রণ । 
বাষু মুখ্যতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই ছুইটি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ। 

ইহাদের সহিত স্বল্প পরিমাণে কার্বন ডভাই-অক্সাইভ জলীয় বাষ্প, নিক্ষিয় গযাস 

প্রভৃতি মিশ্রিত আছে । বাযু একটি মিশ্রণ বলিয়াই উহার উপাদানসমূহেব 
অন্থপাত সর্বত্র এবং সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে না। তথাপি আয়তন হিসাবে 

উহার উপাদীনসমূহের মোটামুটি অন্থপাত £_ 

(১) নাইটোজেন -৭৭১৬ ভাগ 
(২) অক্সিজেন -১০৬০ ৯ 

(৩) জলীয় বাষ্প ক ১৪০ ১ 

(৪) নিক্দিয গ্যাঁস - ০৮০ » 

(৫ কার্বন ডাই-অক্মাইড - ০০৪ » 
৬১৩৩০ 5৩ ্ 

এতদ্বযতীত বাযুতে সামান্ত নাইট্রিক আসিড বাষ্প, ওজোন এবং প্রচুর 

হুক্ম ধূলিকণ| বর্তমান । 

কিক পটাম (ক্ষার) এবং অনার্ঁ ক্যালসিয়াম ক্লোগাইডের সংস্ণ 

একটি আবদ্ধ পাত্রে বাধু থাকিলে বাযুর কার্বন ডাই-অক্মাইভ এবং জলীয় বাম্প 

উহারা শোষণ করিয়া লয। এই বিশুদ্ধ বামুতে উপাদানসমূহেব অনুপাত 
সাধারণতঃ দেখা যায 

ওজনে আঁষতনে 

নাইট্রোজেন ৭৫ ৫% ৭৮ ১১7 

অক্সিজেন ২৩ ২% ২০ ৯৬% 
নিক্রিষ গ্যাস ১৩% ৯৩% 

১৬০০ ৩৫ ১০৬৪ ০০ 

বল! বাহুল্য, এই উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা এক হয় না। স্থান- 

কালভেম্ছচে এই অন্গুপাত পবিবর্তভনশীল। 



বামু ও তাহার উপাদান £ নাইট্রোজেন ২১৪ 

১৮-১। ব্বাস্তুল ভশুপাদান্লমূুহ ও ভাহাদেক্স 
প্রম্মোজনীশ্ত্ত1 £ বার িভিন্ন উপাদানগুলির অন্তিত্ব কয়েকটি সহজ 

পরীক্ষা] বার] প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

(ক) জলীয় বাম্প_ একটি কাচের গ্লাসে বরফ রাখিয়! দিলে ধীরে ধারে 

গ্লীসের বাহিরে বিন্বব বিন্দু জল জমিতে থাকে । বাতাসের জলীয় বাপ শীতল 

হইয়] ঘনীভূত হয় এবং তরলাকারে গ্লাসের শীতল গাত্রে সঞ্চিত হয়। 
একটি কাচের ডিসে করিয়! অল্প একটু অনার্জ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 

বাঁতাসে রাখিয়া দিলে বাতা হইতে উহা জলীয় বাঁ'্প শোষণ করে এবং 

প্রথমে সিক্ত হইয়া! পরে দ্রবণে পরিণত হইতে থাকে! এই সকল পরীক্ষা দ্বার! 

বাতাসে জলের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে জান। যায় । 

জলীয় বাপ্প ঘনীভূত হইয়া তুষার ও বৃষ্টিতে পরিণত হয়। এই জল নদী- 
নাল! বাহিয়া সাগরে বা হ্রদে আসে এবং পুনরায় বাম্পীভৃত হইয়! ষায়। 

পৃথিবীতে সতত এই পপ্রিবতম-চক্র আছে বলিয়াই প্রাণী ও উদ্চিদ জগতের 

অন্তিহ সম্ভব। বাতাসে জলীয় বাষ্প না থাকিলে নদী প্রভৃতি হইতে ক্রমাগত 

জল উবিয়া যাইত এব প্রাণী ও উদ্দিদ্ হইতেও অন্তর্ূপ লীম্পীভবন হইত। 

ফলে প্রাণী ও উদ্ছিদ-দরগৎ শু হইয়া লোপ পাইত। 

(খ) কার্বন ডাই-অক্সাইভ £ একটি কাচের ডিসে খানিকটা স্বচ্ছ পরিস্রুত 

চুনের জল [02(017)5] বাঁ ভাসে রাখিয়। দিলে ধীরে ধীরে উহার উপরে একটি 

সাদা সর পড়ে এবং ক্রমশঃ চুনের জল ঘোলাটে হইয়া যায়। চুনের জলের 

সহিত রাসায়নিক বিক্রিম্া করিয়া উহাকে ঘোলাটে করা কার্ধন ডাই- 

অক্সাইডের বিশেষত্ব । এই ক্ষেত্রে যেহেতু চুনের জল ঘোলা হইয়াছে, শ্লুতরাং 
বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্তমান । কার্বন ডাই-অক্সাইভ ও চুনের জল 

মিলিয়! খড়িমাটি বা ক্য।লসিয়াঁম কার্ধনেট প্রত্থত হয় । উহ] অধঃক্ষিপ্ত হইয়। 
চুনের জল ঘোলা করে । 

0৪(07)2+ 0092 লি 0০৪80093 শা 77509. 

জীবজস্তর কার্বন ভাই-অক্সাইড প্রয়োজন হয় না, বরং শ্বাসকার্ষের ফলে 

জীবদেহ হইতে সর্বদা কার্বন ডাই-অক্সাইভ নিত হয়। কিন্তু উত্ভিদূলমূহের 
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্ম্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজন । ইহাই উহাদের খাগ্। প্রাণীজগৎ হইতে 

যে পরিমীণ কার্বন ডাই-অক্মাইভ উৎপন্ন হয়, তাহ। আবার উদ্ভিদ্-জগৎ গ্রহণ 

করে। সেই কারণেই বাফুতে কার্বন ডাই-অক্মাইডের পরিমাণ খুব কম এবং 

মোটামুটি নিদিষ্ট । 

(গ) নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ৪ বাতাসে এই দুইটি মৌলিক 
পদ্ার্থেব তুলনায় অন্যান্তি উপাদীনগুলির পরিমাণ এত কম যে সাধারণতঃ 

বাতাস বলিতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণই বুঝায় । এই ছুইটি গ্যাস 
সাধারণভাবে মিশ্রিত আছে । সৃতরাঁ কোন উপায়ে একটিকে সরাইয়! 

লইতে পারিলেই অপরটি পাওয়। সম্ভব । বহু রকম প্রক্রিয়। দ্বারা এই ছুইটি 

যৌলকে পৃথক কর! ধাইতে পারে। 

পরীক্ষা 8 একটি বড খোল! পাত্রে খানিকট1 জল লওয়া হয় । একটি ছোট 
পর্সেলীনের মুচিতে একটু সাদা ফসফবাম লইয়! মুচিটি সেই জলে ভাসাইয়া 

দিয়। কলফরাসটিতে আগুন ধরাইয়! দেওয়া হয়। ফসফরাঁসটি জলিতে আরম্ত 

করিলেই উহার উপর একটি বেলজার চাপা দেওয়া হয় (চিত্র ১৮ক)। ফসফরাসটি 
খানিকক্ষণ পুড়িয়া নিভিয়া যাইবে । বেলজারটি 

আবার ঠাণ্ডা হইলে দেখা যাইবে বেলঙগারের 
ভিতরে কিছু জল প্রবেশ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট 

বাষুর পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম। ফসফরাসেব 

দহনের ফলে আচ্কমানিক এক-পঞ্চমাংশ বাতান 

অস্তহিত হইয়াছে । এই অবশিষ্ট বায়ুটির কোন 

দহন-ক্ষমতা নাই, সেই জন্যই ফসধ্বাস নিভিয়া 

গিয়াছে । দহন-কালে বাধুর অক্সিজেন ফসফরাসের 

সহিত মিলিত হইয়াছে । অবশিষ্ট গ্যাস 

নাইট্রোজেন । এইভাবে বাধু হইতে নাইট্রোজেন 

পৃথক করা যাইতে পারে । ফসফরাঁসের দহুনের 

ফলে ঘে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, উহা! জঙ্গে ভ্রবীতৃত হইয়া! গিয়াছে । এই 

পরীক্ষাতে ফসফরাসের পরিবর্তে সালফার, কার্বন, ম্যাগনেসিয়াম বা মোমবাতি 

জালাইম্াও অক্সিজেনকে দূর কর] সম্ভব হইত। 



বায়ু ও তাহার উপাদান £ শাইিট্রোজেন+ ২২১, 

ল্যাভয়লিয়য়ের পরীক্ষা এই সম্পর্কে ল্যাভয়সিয়রের (১৭৭৫) 

বিশ্ববিশ্রুত পরীক্ষাটি আলোচনা! কর! যাইতে পারে। 

চিত্র ১৮ খ--ল্যাভয়সিয়রের পরীক্ষ! 

একটি বকযস্ত্রে তিনি খানিকট! বিশুদ্ধ পারদ ভরিয়! লইয়া উহার গ্সাঁটি 

ধাঁকাইয়া লইলেন। বকমস্ত্রের বাঁকান গ্রীবাঁটি একটি বেলজারের তিতরে প্রবেশ 
করান হইল (চিত্র ১৮খ) ৷ এই বেলজারটি আবার একটি পারদপূর্ণ পাত্রে উপুড় 

করিয়া বসাইয়। দেওয়া হইল । অর্থাৎ, বেলজারের ভিতরের বাতাসের সহিত 

বকযস্থের অভ্যন্তরের সংযোগ রহিল। অতঃপর বকষয্ত্রটি ক্রমাগত উত্তপ্ত কর! 

হইল । দেখা গেল, প্রথমে বেলজারের ভিতরের এবং বাহিরের পারদ একই 

সমতলে আছে । কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগের ফলে বকষঘন্ত্রের পাঁরদে ধীরে ধীরে 

একটি লাল কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হইল এবং মেই সঙ্গে বেলজারের মধ্যস্থিত 

পারদ উপরে উঠিতে লাঁগিল। অর্থাৎ বাতাসের কিছু অংশ বকষস্ত্রের উত্তপ্ত 

পারদ শোষণ করিয়া লইল। দীর্ঘ বারদিন এইতাঁবে পার্দকে উত্তপ্ধ করার 

পরেও কিন্তু সম্পূর্ণ বাতাস কিছুতেই শোষিত হইল না। আবদ্ধ বায়ুর মাত্র 

এক-পঞ্চমাংশ আয়তন শোৌধিত হওয়ার পর আর উহার আয়তন হ্রাস পাইল 

না। বাতাসের ঘে অংশ অবশিষ্ট রহিল উহাণোতে একটি জলস্ত কাঠি প্রবেশ 
করাইলে উহা! তৎক্ষণাৎ নিভিয় গেল । আরও দেখা গেল, এই অবশিষ্ট গ্যাসে 

প্রাণীদের শ্বাসকার্ধ চলে না। অতএব, স্পষ্টত:ই বাতাসের দুইটি অংশ আছে 



২২২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

-একটি উত্তপ্ত পারদে শোধিত হয় এবং অপরটি অবশিষ্ট থাকে এবং উহ! 
দহনে সহায়ত] করে না। এই গ্যাসটি নাইট্রোজেন । 

অতঃপর ল্যাভয়সিয়র বকযন্ত্রে উৎপন্ন লাল পদ্ার্ঘটিকে একটি টেন্ট-টিউবে 

সংগ্রহ কবিলেন। টেস্ট-টিউবে মুখটি বন্ধ করিয়া একটি নিগম-নল জুড়িয়া 

দেওয়া! হইল। নির্গম-নলের বহিঃপ্রাস্তাটি একটি গ্যাসপ্রোণীর ভিতর উপুড- 

করা জলপূর্ণ গ্যাসজারের ভিতর প্রবেশ করাইয দেওয়। হইল । তৎপর ধীরে 

ধীরে টেস্ট-টিউবটি উত্তপ্ত করিলে একটি বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন হইয়া গ্যাসজারে 
সঞ্চিত হুইল এবং লাল পদার্থটি পুনরায় পাঁরদদে পরিণত হইয়া গেল। 
ল্যাভয়সিয়র পরীক্ষা! করিয়া! দেখিলেন যে পূর্বোক্ত পরীক্ষায় বকধস্ত্র হইতে নে 

পরিমাণ গ্যাস অস্তহিত হইয়াছিল এই উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন ঠিক তাহার 
সমান । উপরস্ত এই গ্যাসটিতে জলম্ত কাঠি এবং অন্যান্য পদ্দার্থের প্রজলন 
অতি দ্রুত তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, ইহা অক্সিজেন । এই 

গ্যাসের সহিত পূর্বোক্ত নাইট্রোজেন মিশাইলে আবার বাধু পাওয়া! যায়। 

ল্যাতয়সিয়র এইবূপে বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনেব অস্তিত্ব প্রমাণ কবেন 

এবং উহাদের পৃথকীকরণে সক্ষম হয়েন। 

অক্সিজেন ব্যতিরেকে আমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হইত না। 

দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন খাছ্যদ্রব্যের মৃছুদহন* অক্সিজেনের সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়। 

অক্সিজেনের অভাব হুইলে প্রাণীজগৎ লোপ পাইবে। অক্সিজেন গ্রহ 

করিয়া জীবজগ্ত কার্বন ডাই-অক্সাইভ ফিবাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে, উদ্িদ্সমূহ 

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ কবে ও অক্সিজেন ফিরাইয়] দেয় । এই ছুই জগতের 

ভিতরে মোটামুটি একটি সমতা আছে বলিয়াই বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ 
সর্বদাই আনুমানিক এক-পঞ্চমাংশ থাকে । 

বাতামে যদি নাইট্রোজেন না থাঁকিত তবে শ্বাস প্রশ্বাসের মহিত অবিমিশ্র 

অক্সিজেন গ্রহণের ফলে জীবদ্দেহের অভ্যন্তরস্থ দহন-ক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন 

হইত এবং জীবনধারণ অতীব কষ্টকর হইত। অক্সিজেনের সহিত নাইকট্রোজেন 

মিশ্রিত থাকায় শ্বাসকার্ধ ও তজ্জনিত দহন-ক্রিয় হুঠ ও নিয়মিতরূপে হইতে 

পারে। 

_. ঈখাগ্াত্রব্যের* জারণকে সাধারণতঃ দহন বলিয়! উল্লেখ কর| হয়, যদিও এই ক্রিয়াতে কোন 
আলোকশিখ! উৎপন্ন হয় না। 



বাছু ও তাহার উপাদান £ নাইট্রোজেন ২২৩ 

১৮-২। ন্বান্তু একটি মিশ্র পদার্থ৪ বাঘুতে অন্মিজেন ও 
নাইট্রোজেন মিশ্রিত অবস্থায় আছে, ইহা কোন যৌগিক পদ্বার্থ নহে। নান! 
উপায়ে ইহা প্রমাণ কর। যাইতে পারে । এবিষয়ে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি বিশেষ 

প্রণিধানযোগ্য । 

(১) বাঁযুর উপাদীনগুলির অনুপাত বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে এক 

নয। বাধু যদি অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগ হইত তাহা হইলে উহাদের 

কোন অবস্থাতেই অন্থপাতের ব্যতিক্রম হইতে পারিত না। বায়ুতে আয়তন 

হিসাবে মোটামুটি চারিভাগ নাইট্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন আছে, অর্থাৎ 
উহ্বার্দের যৌগের সঙ্কেত হওয়া উচিত 1ব£0 এবং আযাভোগাড়োর প্রকল্প 

অনুযায়ী বাষুর ঘনত্ব হইবে ৩৬, কিন্ত বস্ততঃ বাধুর ঘনত্ব মাত্র ১৪ ৪। স্থৃতরাং 

বাতাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগ হহতে পাবে না। 

(২) চারিভাগ নাইট েেজেন একভাগ অক্সিজেনেপ সতিত মিশ্রিত হইলে 

কোনরকম তাপ-বিনিময়ের লক্ষণ দেখা যায় ন। এবং মিশ্রিত পদার্থটি ঠিক 

বতাঁসের মত গুণসম্পন্ন হইয়া! থাকে । 

(৩) ম্বাভাবিক অবস্থায় বাতাসে অক্সিজেন ও নাইনট্রোজেনের আয়তন- 

অন্থপাত-১ ৪, কিন্তু বাতাসের জলীয় দ্রবণে অক্সিজেনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা 
অধিক দেখা ঘায়। দ্রবীভূত বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের আম্মতন- 
অন্পাত মোটামুটি ১:২। বাতাস যৌগিক পদার্থ হইলে এরূপ হওয়া 
সম্ভব নয়। 

(৪) বাতাসের উপাদ।নগ্ুলি অতি সহজেই পূ করা সম্তব। 

(ক) বাতাসকে অত্যন্ত শীতল করিয়া অতিরিক্ত চাপে উহাকে প্রথমতঃ তরলিত 

করা হয়। তরল বাঁতাদকে আংশিক পাঁতন করিলে প্রথমে নাইট্রোজেন 
বাপ্পীতৃত হইয়া! পৃথক্ হইয়া যায়। (খ) একটি সচ্ছিত্র পনেলীনের নলের 
ভিতর দিয়া বাতাস পরিচাঁলনা করিলে পর্সেলীনের ভিতব দিয়া অক্সিজেনের 
তুলনায় অধিকতর নাইট্রোজেন বাহির হইয়া আসে । বাতাস যৌগ-পদার্থ 
হইলে এরূপ হইতে পারে ন1। 

এই সকল কারণেই বাতাসকে একটি মিশ্রণ বলিয়া! মনে করা হয় । 
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১৮-৩। ন্ান্ডুল ভিপাঙান্ন সম্মহেক্  সহস্মুত্তি 
ন্নিখাল্স। 

আয়তন-সংযুতি € ৬ ০01036010 00001099161010, ) ৫ একটি 

অংশাক্কিত [-আকরুতির গ্যাসমান যন্ত্রের (€801901606:) সাহায্যে এই 

পরিমাপ করা হয়। উহার একটি বার মুখ বন্ধ থাকে এবং এই আবদ্ধ 

প্রান্তে দুইটি প্লাটিনামের তার বাহির হইতে প্রবেশ করাইয়া কাঁচের সহিত 

জুড়িয়৷ দেওয়া হয় (চিত্র ১৮-গ)। [0-নলটির অপর বাহুর নীচের দিকে 
একটি স্টপককষুক্ত নিগম-নল লাগান থাকে । [0-নলটি প্রথমে সম্পূণ পারদে 
ভি করিয়। লইয়া উহার আবদ্ধ বাহুতে পারদের উপর খানিকটা কাধন 

ডাই-অক্মাইড-মুক্ত বাতাস প্রবেশ করান হয়। 
নির্গম-নলের সাহায্যে কিছু পারদ বাহির করিয়া 

দিয়া উভয় বাহুর পারদ সমতলে আনিয়া মধাস্ 

বাসর আয়তন জানিয়া লওয়া হয়। তৎপর আবদ্ধ 

বাহুতে কিছু পরিমাণ বিশ্রদ্ধ হাইড্রোজেন প্রবেশ 

করান হয় এবং আবার পারদ সমতলে আনিয়া 

বাছ্চু ও হাইড্রোজেন-মিশ্রণের আয়তন স্থির করা 

হয়। অতঃপর নির্গম-নলের সাহাঁষ্যে অনেকটা 

পারদ বাহির করিয়া মিশ্রণের চাঁপ খুব কমাইয়। 

দেওয়া হয় এবং প্লাটিনাম তার ছুইটি একটি 

হারের আরতন-সং আবেশ-কুগুলীর সহিত যুক্ত করা হয়। হ্হার 

ফলে গ্যাস-মিশ্রণের ভিতর বিদ্যুৎ্-স্ফুলিজের হি 

হয় এবং তাহাতে বাতাসের অক্সিজেন হাঁইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়! 

জল উৎপন্ন করে। ষে পরিমাণ হাইড্রোজেনে বাতাঁসের সমস্তটুকু অক্সিজেন 

জলে পরিণত হয় ভাহার চেয়েও অধিক পরিমাণ হাইড্রোজেন দেওয়া 

প্রয়োজন । শীতল হইয়া [0-নলটি পূর্ব উষ্ণতায় ফিরিয়া আসিলে জলীয় 

বাণ্পটুকু তরল জলে পরিণত হইবে। এই তরল জলের আয়তন বস্ততঃ কিছুই 
নয়। অবশিষ্ট গ্যাসে শুধু নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থাকিবে । ছুইটি 

বাহুর পারদ সমতলে আনিয়া এই পরিত্যক্ত গ্যাসের আয়তন স্থির করা হয়। 

ইহা হইতেই বাতাসের আঁয়তন-সংযুতি নির্ধারণ সম্ভব । 
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গাগন1 2 মনে কর, বাতাসের আয়তন 775 ঘন সেপ্টিমিটার 

বাতাস ও হাইড্রোজেনেব আয়তন 73 ৮ 

অবশিষ্থ গ্যাসের আয়তন 778 রি 

জল উৎপাদনে আয়তন-হাঁসের পবিমাণ -»*(7৪-- 78) ঘন সেপ্টিমিটার 

কিন্ত জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনেব আয়তন অনুপাত ২ ঃ ১ 

অতএব উপরোক্ত 75 ঘন সেন্টিমিটার বাযুতে অক্সিজেনের পরিমাণ 

658 খন সেন্টিমিটার । 

১০* খন সেন্টিমিটার বাধুতে অক্নিক্তেনের পরিমাণ 

_787-75. 5৬ ১ ১৫১** ঘন নেষ্টিমিটাব | 

দেখ! গিয়ছে, মোটামুটি বাতাসে অক্সিজেন শতকরা ২১ ভাগ এব* নাইট্রোজেন ৭৮ 

ভগথাকে। 

ওজন্ন-স্নহস্মুক্তি € 22851092600 00009051010) )। ডুমার 

প্রণীলী £ বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের ওজন-সংযুতি স্থির করার 
জন্য শিক্নেব ( চিত্র ১৮ঘ ) অনুরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 

চিত ১৮ব-_বাযুর ওজন সম্যৃতি 

এই যন্ত্রের তিনটি বিভিন্ন অংশ আছে । (১) একটি বড এবং শক্ত কাচে্গ 

গোণাকাঁর পাত্র লওয়া হয়। উহার মুখে রবার কর্কের সাহাষ্যে একটি 

স্টপকক লাগান থাকে । পাম্পের সাহায্যে উহার ভিতরের সমস্ত বাতাস 

১ম--১৫ 
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বাহির করিয়! লয়! উহাকে বাধুশৃন্ধ করা হয়। তৎপর এই বাযুশৃন্ত পাত্রটির 
ওজন স্থির করা হয় | (২) একটি দাঁহ-নল (0০20950807 6০৮৪) ছোট ছোট 

কপারের ছিলাতে ভতি করিয়া লওয়া হয়। নলটির উভয় প্রান্তে দুইটি স্টপকক 

জুড়িয়। দেওয়া হয়। পাম্পের সাহায্যে তৎপর নলের ভিতর হইতে সমস্ত 

বাতাস বাহির করিয়া উহার ওজন স্থির কবা হয়। অতঃপর কাচের 

গোঁলাকাব পাত্রটি ও দাহ-নলটি পুক্ রবার-নলেব সাহায্যে যুক্ত কর! হয়। 

(৩) দাহ-নলের অপরপ্রান্তে কয়েকটি ছোট অনার ক্যালসিয়াম-ক্লোরাইড পূর্ণ 

0-নল এবং কয়েকটি পটাঁস-বাল্ব (95881) 108) সংযুক্ত করা হয। এখন 

দাহ-নলকে একটি চুল্লীর (05806) উপর রাখিয়। খুব উত্তপ্ত কর! হয এবং 

এই অবস্থায় সপককগুলি ঈষৎ খুলিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ধীরে ধীরে 

বাতাস বাধুশৃন্ধ দাহ নলে এবং পরে কাচের গোলকে ঢুকিতে থাকিবে। 
বাতাস পটাঁস-বাল্ব এবং 00-নলের ভিতর দিয়! অতিক্রম কবাঁব সময় উহাব 

কার্বন ডাই-অক্মাইড ও জলীষ বাষ্প দৃবীতৃত হয়। বাতাঁন অত:পর উত্তপ্ত 
কপারের সংস্পর্শে আমিলে উহার অক্সিজেন কপারের সহিত সংযোজিত হইয়। 
কপার-অক্মাইডে পরিণত হয়। নাই্বোজেন গোলকে সঞ্চিত হয়। গোলকটি 
নাইদ্রোজেন-পূর্ণ হইলে স্টপককগ্লি বন্ধ করিয়া বায়ুপ্রবাহ রোঁধ কর] হয়। 

ষস্ত্রটি শীতল হইয়া পূব উষ্ণতায় আমিলে পৃথক ভাবে গোলকটি এবং দাহ- 

নলটি ওজন করা হয়। তারপর পাম্পের সাহাষ্যে দাহ-নলের নাইশোৌজেন 
বাহির করিয়া ফেলিয়া আবার উহার ওজন লওয়া হয়। ইহা হইতেই 
ওজন-সংযুতি স্থির কর। সম্ভব । 

পীণন। 2 মনে কর, নাধুশম্য গালকের ওজন-৬ও গ্রাম 

নাইট্রোজেন-পুর্ণ গোলকেব ওজন - শ্রাম 

, গোঁলকেৰ নধ্যস্থ ন[ইট্রোকেনেব ওজন ৯ (%৪--%1) গ্রাম 

বাধুশূন্ত এবং কপার-পুর্ণ দাহ নলের ওজন _ চ্মৎ গ্রাম 
নাইট্রোজেন, কপার ও উহার ক্পাইড-পুর্ণ দাহ-নলেব ওজন--৬4 গ্রাম 
(নাটট্রোজেনমুক্ত) কগার ও কপার অক্সাইড সহ দাহ-নলেব ওজন» জত রা 

, দাত নলের নাইট্রাজেনের ওজন সম (৮৮+--%5) গ্রাম 

১, সম্পূর্ণ নাইট্রোজেনের ওজন-(% ৪ ৯১)4+৮44-%5) গ্রীম 

| অক্নিজেনের গুজন-ু(অ০ _-%/8) গ্রাম 
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বাতাসের ওজন-জক্িলেনের ওজন + নাইন্রোজেনের ওজন 

আ(আ৮--জ8)7(আ৪--৬1)1(4--ছা5) পাম 

বাতাসে অক্সিজেন শতকরা___ ১*১১৫৮০7আ৪) ভাগ, 
৮ -%/--৮/2,আ4- আও 

এব* নাইন্রোজেন শতকবা ১** ৯ সা75-৮5)_ ভাগ আছে। 
আত--৬৬১1৬৪--আ২1আ৬- ৬ 

পরীক্ষায় দেখা যায়, ওজন মন্ুপাঁতে মোটামুটি, অক্সিজেন ২৩% এবং নাইন্রোজেন ৭৭%। 

বলা বাগণ্য, এই নাইট্রেেনের সহিত নিক্ষিয গ্যাসসমূহ বতমান থাকে। 

১৮-৪। নিক্ক্রিয় গ্যাস (0676 88589) 2 ১৮৯৪ শ্রীষ্টাষবে র্যালে (8.15:82) 
“দখিতে পাইলেন যে বায়ু-হইঠে প্রপ্থুভ নাভট্ে।(ডেনের প্রতি লিটান্রে ওজন ১২২৭২ গ্রাম, কিন্ত 

বাসাঘনিক উপায়ে উৎপন্ন নাইদরোছেনেব ওজন, ১২৫০৫ গ্রাম । বাযবীয নইট্রোজেন এবং 

ব|সায়নিক উপামে প্রস্তুত নইট্রোদেনের নত্বেব এই বৈধ বিভিন্ন পবীন্ষীতেই নমধিত হওয়াতে, 

বালে মনে করিলেন যে বাযুর নাইাট্রাজোশ আবণ৭ কোন গাস নিশ্যই বতমান আছ । 

পরবর্তীকালে পুষ্থানুপুষ্থরূপে পরীক্ষা করিযা দখ! গেল ৰাযুতে আরও পাঁচটি গ্যাস সামান্য 

পরিমাণে বতমান। এই গ্যাপগুলি (কান বকম পদার্থেব সহি ক্রিয়া করে না। ইত|দর বলা 

হয নিক্ষ্িয় গ্যান। অপ কান মোলেব রতি যুক্ত হয় না বলিষাঁ উহাদিগকে ঘোজাতাহীন বা 

শৃন্যাযান্সী (5০০ $৪16056) মৌল বা ভয়। 

চি বাতাসে আয়তনের অনুপাত (শতকরা ) 
ভিলিযাম (77611) চু নন! 

নিয়ন ( ০ ) 6 ৬৬১৮ 

আবগন (427£015) এ ০ ৯৩৩ 

বৃপ্টন (71508 ) ১৭ ০০ ৬৫ 

লিনন (20607) ১১০ ৪৪৪৬ 

নাহত্রোজেন্ন 
শ্সিতি্বি ও । পারমাণবিক গুকতৃ_5১৪ *০৮। পরমাপু-কুমাঙ্ক ০ ৭। 

বাতাসে মোলিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন বর্তমান। লাইট্রোক্তেনেৰ বিভিন্ন যীগও 

প্রকৃতিতে যথেষ্ট দেখা যায়। উত্তিদ ও প্রাণীদেহেব বিভিন্ন প্রো্টিনগুলি সবই নাইট্রোজেনেৰ 

যৌগিক পদার্থ । চিলির উপকুলে যে প্রচুর নাইটার খনিজ (০506 2:0৩) পাওয়া বায় তাহা 

প্রধানত: নাউট্রোজেনের যৌগিক পদাঁধ, সেডিয়াম নাইট্রেট (৪208) 
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১৮-০। প্রত্র্তি ৪ নাইট্রোজেন প্রস্তত করিতে নিয়লিখিত ছুইটি 
উপায় অবলম্বন করা ধাইতে পারে ২ 

(১) আযামোনিয়া বা আমোনিয়াম লবণের বিশ্লেষণ দ্বারা, অথবা! 
(২) বায়ু হইতে অক্সিজেন দুরীতৃত করিয়1। 

ল্যাবরেটরী পদ্ধতি ঃ 
(১) ল্যাবরেটরীতে সচরাচর 

আামোনিয়াম নাইট্রাইটের 

দ্রবণ উত্তপথ করিয়া 

নাইট্রোজেন তৈয়ারী করা 

হয়। আযামোনিয়াম নাইট্রাই- 
টের বিযোজন অনেক সময় 

সংযত করা স্ুকঠিন এবং 

বিস্ফোরণ হওয্াব সম্ভাবন। 

থাকে বলিয়া উহার পরিবর্তে 

মোডিয়ীম নাইট্রাইট ও 

আযমোনিয়াম ক্লৌরাইডের 

বণ মিশ্রিত কবিয়! লওয়া 
চিত্র ১৮$-_নাষ্টরোজন ছত্তরতি হয়। ঈষৎ উত্তপ্ধ কবিলেই 

উহা! হইতে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। কারণ, আমোনিয়াম ক্লোরাইড 
ও সোডিয়।ম নাইড্রাইট একত্র হইয়! আমোনিয়াঁম নাইউরাইট ত্যষ্টি করে এবং 

ইহা বিযোৌজিত হইয়া! যাঁয়। 

1৭134012057 বন4ঘ০2+ 180 

12402 শ্ম্র 1ব2+27020) 

একটি গোল বৃগীতে তুলা পবিমাণ আযামৌনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিষাম নানট্রাইটের জবণ 
লইয়া! উহার মুখটি কর্ক দ্বাবাঁ আটিয| দেওয়া হয। কর্কেব ভিতর দিয়া একটি দীর্ঘনাল:- 
ফানেল ও একটি বীকান নিরগম-নল লাগাইয়া দেওয়া! হয। দীর্ঘনাল-ফাঁনেলেব ভিতরের মুখটি 
ভ্রষণে নিমজ্জিত থাকা চাই | নির্গম-নলের বহিঃপ্রান্তটি একটি গ্যান-স্রোণীর জলে প্রবেশ করাইম] 
দেওয়া হয়। একটি জলপুণ গ্যাসজার এই নলের মুখে উপুড় করিয! রাঁথা হয়। কুগীটকে 
অতঃপর একটি জলগাহে বদাইয়া অল্প অল্প গবম করিলেই নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং নির্থস-নঙ্ 



বায় ও তাহার উপাধান : নাইট্রোজেন ২২৯ 

দিয়া বাহিব হইয়া গ্যাসজাবে সকিত হইতে থাকে। বনি বিকিয়াি দ্রুতবেগে হইতে থাকে 
তবে কুপীটিক ঠাণ্ডা জলে বসাইয়া শীতঙ্গ করিয়। উহ! নিষস্ত্িত করা হয়। এই নাইট্রোজেলে 

স্বল্প পরিমাণ ক্লোরিন, আযামোনিয়! এবং নাইন্রোজেন-অল্সাইড মিশ্রিত থাকিতে পারে। কোন 
তীব ক্ষাবের ভিতব দিয়া প্রবাহিত কবিয়া' এই নাইট্রোজেনকে ধৌত করিয়া লইলেই এই সকল 
পদার্ঘ দুব হয়। জলীয় বাম্প দূর কবিতে হইলে ইহাকে গাঢ় সাঁলফিউবিক আ্যাসিড-পুর্ণ গ্যাস- 

ধাবকেব ভিতর দিষ| প্রবাহিত করিতে হইবে । এইভাবে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন পাঁওয়! 

শইতে পাবে। 

আযোনিয়।প জাবণেব ছাবা ন।ইটোজেন প্রস্তত করা সম্ভব । 

(ক) ক্লোবিনেব অথব। “বিরঞ্রক চর্ণেব” (0152০151)6 9০1৫67) সাহায্যে 

আামোঁনিমাকে জাধিত কণ। ষাঁষ £-- 

3015+8্7৯-6বান£01+ 2 

308(0901)01+21বন75- 2+00801+3750 

(খ) আযামোনিষা গ্যাস ও বাতাসের মিশ্রণ যদি একটি কপার-ছিলা-পৃর্ণ 

উন্তপু নলেপ ভিঠব দয প্রবাহিত কবা হব, তাহা হইলে উহা! হইন্ডে 
নাইট্রোজেন পাঁওযা যায । বানু অক্নিজেন দ্বাবা কপাব কপাব-অগ্পাইডে 
পবিণত হয এবং এই কপার-অক্সাইড আযামোনিয়াকে জার্সিত করিয়া 

ন্ুইটোজেন উৎপন্ন করে। 

(1১+02)+2004- 20901 

(বাতাস) 

30০90942737 3094+35720+ 22 

বেরিযাম আযাজাইড বা সোডিয়।ম ম্যাজাইডের তাপ-বিশ্রেষণে অঠি সহজে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন 
হয়।বী কৰা যায় 

18 (2) 7 9৪4103252৪2 24385 

নাধু হতে নাহট্রোগেন প্রস্তত বরাব প্রণ।ল' পূর্বেহ আলোচিত হতয|ছে। 

(ব) ফসফবা”, কার্বন, পালফার প্রভৃতি সহজদাহা পদার্থ কোন আবদ্ধ বায়াত পৌডাহয| 

অবিনেন নবাইধা লওযা হম এখ* শাইট্রোজেন পাওয়া যায়। 

(৮) টষ্ভপ্ু অবস্থাধ কপাগ পরিপূর্ণ একটি নলেব ভিহব দিয়! বাঁতাস ধাঁবে খীবে বাবংখাব 

পরিচালিত কবিলে কপাৰ উহ।ব অক্সিজেন সম্পূণৰপে শোষণ করিযা কপাব ম্ক্সাইছে পরিণত হয় 

এব* নাইট্রোজেন গ্যাস অবিকু'ত থাকিয়! যায় । 

(গু) অত্যধিক চাপে এবং খুব কম উষ্ণতায় (--:১৯*" সেন্টিগ্রেড ) বাতাস তন্পলিত করিয়! 

লইয়া উহাব আ'শিক পাতন কৰিলে প্রথমে নাইট্রোজেন কেবল বাম্পীভূত হয। এইভাবে 
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তরল বাতাস হইতে নকিট্রোজেন পৃথক করা হয। অধিক নাইট্রোজন প্রঘেচন হইলে এই 

পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট । 

১৮-৬। লাইক্রোজেন্সেন্প ্বঙ্ম” 2 নাইট্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, 
গ্যাসীয় পদার্ঘ। উহার ঘনত্ব প্রায় বাতাসের ঘনত্বের সমান এবং জলে উহা 
দ্রাব্যিতা নিতাস্তই কম। সাধারণ উষ্ণতায় নাইট্রোজেনের কোনব্প রাসায়নিক 

সক্রিয়তাঁর পরিচয় পাওয়া যায না। কোন মৌল বা! যৌগের সহিত সাধারণ 
উষ্ণতায় ইহা! যুক্ত হয় না। ইহ। নিজেও দাহা নয় এবং অপরের দহন- 
সহায়কও নয়। 

(১) ০৪, 14৪ প্রভৃতি কোন কোন ধাতু এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড ষৌগ 

নাইট্রোজেন গ্াঁসে উত্তপ্ত করিলে উহাদেব সহিত নাইট্রোছ্েন যুক্ত 
হয়। যথা ,_- 

308+1১ _ল 0831১ [ ক্যালিসিযাম নাইট্রাইড ] 

3£+)5 1৬5৭১ | ম্যাগনেসিয়াম নাহট্রাইড ] 

050০+15 ₹0+ 0502 । ক্যালসিয়াম সায়নামাভড ] 
08৪02 এবং কার্ধনের মিশ্রণকে “নাইটোলিম” বলে। 

এই সমস্ত উদ্ভূত পদার্থ জলে আর্র-বিশ্লেষিত হইয1 আমোনিয়া উৎপন্ন 

করে :-- 

0৪৪ ১+67০৯30,007)2+2াবান্ও 
0805+3750-508003+2াধনও 

(৯) অতিরিক্ত চীঁপে (২০* আযাটমস্ফিযাঁর ) এবং প্রায় ৫৫০ সেটিগ্রেড 

উষ্ণতায়, লৌহঢ়ণের প্রভাবে নাইট্রোজেন ও হাইড্রৌজেনের রাসায়নিক মিলনে 

আমেনিয়। উৎপন্ন হয়। 1২5+372-2াবানঃ 

(৩) বিছ্যুৎন্দলিঙ্গের ছারা প্রায় ৩০*০ সেন্টিগ্রেড উত্তপু করিলে নাইট্রো- 

জেনের সহিত অক্সিজেন মিলিত হইয়] নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয় :-_ 
1ব2+02-210 

নাইট্রোজেনের ব্যবহার 2 (১) আ্যামোনিযা নাইট্রোলিম প্রস্ৃতি প্রস্তুতিতে প্রচুর 

নাইট্রোজেন প্রযোভন হয়। (২) বৈদ্যুতিক বাল্নে ভিতবে এবং গ্যাস থামোমিটাবে নাইট্রোভেন 

ধাত্হাত হয়। 



উন্নবিহস্ণ অন্যান 

অাইট্রোজেনন্ন যৌগসমুহ 
আমোনিয়া, বৈ 

নাউট্রেরজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগসমুহের মধো আশমোনিয়াই প্রধান । 

নাহাসে কথনও কখনও স্বল্প পরিম।পে আযামোনিযা পাওয়! যায়। উত্ভতিদ ও প্রাণীদেহেত্ব ধ্বংস 

ও পচনেব ফাল জমিতে আমোনিয এবং আমোনিয।ঘটিত লবণ পাওয়। যায় । প্রোটিনের উপর 

বাকটরিযাব ক্রিয়া ফলেই এই আমোনিষা উৎপন্ন হয়। 

১৯-১। প্রজ্র্তি ৪ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি 3 সাধারণত: 
আযমে'নিয়াম ক্লোরাইডের উপর কোন ক্ষারক ছাতীয় পদার্থের বিক্রিয়া 

ঘটাইয়া আযামোনিয়া প্রস্তত করা হয়। ক্যালসিয়াম হাইডক্সাইড বা কলিচুম 

ক্ষাগক হিসাবে ব্যবজত হয়। 

21171401-+ 0০৪8(073), -21175 4 (40০18 +21790) 

271401+0০80- 5514 08012471050 

একটি গোল কৃপীতে সমপরিমাণ আযামোনিক়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম 

হাইড্ক্সাইড উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইয়৷ উত্তপ্ড করা হয়। কৃপীর 
মুখটি নির্গম-নল সহ একটি কর্কের দ্বার! আটিয়া দেওয়া হয়। নির্গম-নলের 
অপব-প্রীস্তটি একটি কলিচুনের টাওয়ারের (11076 ঢ0৬/৪:) সহিত যুক্ত 

নধাকে। চুনের টাওয়ারের উপরে একটি বাকা-নল সংযুক্ত থাকে। এই 
নলের উপর একটি গ্যাসজার উপুড় করিয়া রাখা হয়। উত্তাপের ফলে যে 
আযামোনিয়! উৎপন্ন হয় তাহ নি্গম-নল দিয়া আসিয়া চুনের টাওয়ারে প্রবেশ 
করে। চুনের ভিতর দিয়া যাঁওয়ার ফলে আযমোনিয়ার সহিত কোন জলীয় 
বাষ্প থাকিলে তাহা কলিচুন শোষণ করিয়া লয়। আযাঁমোনিয়া আসিয়া! গ্যাস- 
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জারে সঞ্চিত হয় (চিত্র ১৯ ক)। এই ক্ষেত্রে সালফিউরিক আযাসিড বা 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড জলীয় 

বাম্প দূরীকরণের জন্য ব্যবহৃত 

হয় না, কারণ ইহাদের উভয়ের 

সহিতই আযামোনিয়! রাঁমায়নিক 

বিক্রিয়া করে। আযমোনিয়। 

বাতাস অপেক্ষা অনেক লঘু 

বলিয়া উহা গ্যাসজার হইতে 
বাতাসকে নীচের দিকে ঠেলিয়। 

দিয়া উহাতে সঞ্চিত হইতে 

পারে। আযমোনিয়া জলে 

অত্যন্ত দ্রবণীয়, সেইজন্য ইহাকে 

জলের অপসারণ-দ্বারা গ্যাস- 

জারে সংগ্রহ করা যায় না। 

আমোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিবর্তে অন্ত কোন আযমোনিয়া-ঘটিত লবণ 

এবং চুনের পরিবর্তে অন্যান্য ক্ষারক ব্যবহার করিলেও আ্যামোনিয়। পাঁওয়। 

যাইবে । যেমন £- 

বান +01+7%077- নত +€01+ 720 

(বন।)590++21075- নও +ব5250++9720 
24011 050-2]75+ 50501941790. 

(২) জলে ফুটাইলে বা উত্তপ্ত জলীয় বাপের সংস্পর্শে আমিলে ধাতব 

নাইট্রাইড আর্্-বিশ্লেষিত হইয়া আমোনিয়! উৎপন্ন করে, ষথা £-_ 

16915 + ০720 .9186077)21+2বানও 

2/]1+371200- 41503 142িও 

(৩) উত্তপ্ত প্লাটিনামের প্রভাঁবে নাইক্রোৌজেনের অক্সাইড হাইড্রোজেন দ্বার" 

বিজারিত হইয়া আমোনিয়াতে পরিণত হয়। 

21015179229 42790) 

অধিক পরিমাঁপে আামোনিয়া প্রস্তত করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ 
পদ্ধতি অবলম্িত হয় । উহাদের বিস্তৃত আলোচনা! পরে করা হইবে । 

/ 7 
€. 

তু 7? 

সু £ পীর 

৬. এ 

টি ্া / 
[শীট / ] [10,011 

চিত্র ১৯ ক--আযমোনিয়। প্রস্তুতি 
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১৯ ২.। আন্যা্মোনিনক্জান্ল শরর্ম 2 (১ আমোনিয়া একটি ঝাঝালো- 
গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। ইহা! বাতাস অপেক্ষা অনেক হাল্কা (ঘনত্ব -৮ ৫)। 

(২) আযামোনিষা জলে অন্যান্ত ্ ুবণীয। এক ঘন সের্টমিটার জলে শূন্য ডিগ্রী 
উষ্ণতাক্স প্রায় ১৩০০ ঘন সেন্টিমিটাব গ্যাস ত্রবীভূত হয়। জলে আযমোনিয়ার 
গা দ্রবণকে “লাইকার আমোনিয়া” (10801 81000007019) বলা হয়। 

আযমোনিয়! জলে দ্রবীতৃত হওযার সময় জলের সহিত সংযুক্ত হুইয়। 
আযামোনিয়াম হাহড়ুক্স।ইভ উৎপন্ন করে। ইহা একটি ক্ষার। স্থৃতরাং, 

আমোনিয়াকে ক্ষারক ব্রব্য হিসাবে গণ্য কব। হয়। আমোনিয়াম হাইড্রক্সাইভ 

বিয়োজিত হইয়া 077- আয়ন উৎপন্ন করে, লাল লিটমাসকে নীল রঙে পরিণত 

কবে এব” বিভিন্ন আসিডের সহিত মিলিত হইয] বণ ও জলেব স্থি করে। 

বা7া+07 যান +++ 07:70 

বান $0ল+লাব০১- মানব 0১+1150 
১7401777+ 775১04- (7 4)9১০%+2720, 

প্রীক্ষী হ এক টকা কাগজ হাইড্রোক্রোবিক আসিছে সিক্ত কবিযা একটি আমোনিয়া 
পূর্ণ গাসজারে ছাড়ি! দিল তৎক্ষণাৎ প্রচুর দাদা ধোঁষার সৃষ্টি হইবে। বস্ততঃ সাদা ধোযাটি 
নতি সুজ আমোনিযাম (ক্লারাইড ক্ণাব সমাষ্টি। আযামোনিয| « হাউড্রোজেন ফ্লৌরাইড এই 
দুইটি গ্যাস সংস্পর্শে আসলেই তাহার! যুক্ত হব! আযমোনিযাম ক্লৌবাহড উৎপন্ন কবে। বলুও 
৮00] শব 40] 

পরীক্ষা 2 একটি গোল কুগীতে আযমোনিহা৷ ভরি করিয়া /ঘা৯ 
উহার মুখটি একটি কর্ক দিয়া আটিয়া দিতে হইবে। কর্কের ভিতবে ২ ২২ 
ম্টপককযুক্ত একটি কাচনল লাগান থাকে ' একটি বড পাত্রেলাল | তি 
নিটমাসের দ্রবণ লওয়া হয এবং কুণীটিকে উহার উপর রাখিয়| কাচ. ১২২. 
নলেব মাথাটি লিটমানে ডুবাইয়৷ দেওয! হয়। টপককটি খুলিয়! রঃ ঠা 
বৃপীটিকে ণকট ঠা কবিলেই লিটমাস দ্রবণ নল্রে ভিওর দিয়া মই 
ক্পীতে পখেশ করিতে থাকে । আযামোনিযাব সংস্পর্শে আসিলেই 
থাঁল লিটমাস নীন হইযা| যায় এবং জ্যামোনিষ] জলে দ্রুত দ্রবীভূত 
তয় । ঘলেকুগীর অগ্যন্তরে চাপ কিয়া যায় এবং বাহিরেব লাল 

'শলটমাস ড্রবণ বেগে ভিতবে প্রবেশ করিযা একটি ফোয়ারাব সৃষ্ট 
করে। আমেোনিষর ানকনত্ধ ঞব* ভলে উহার অত্যধিক 
দ্রাব্যতা ঈভয়ই এই পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয় (চিত্র ১৯৭)। 
এই পরীক্ষাটিকে অনেক সময় "ষোয়ার1-পরীক্ষা” বলা হয় । 

(৩) আযমোনিয়। অপরের দহনে সাহাষ্য করে 

না, এবং স্বভাঁবতঃ নিজেও অদীহা। কিন্তু অবিমিশ্র 
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অক্সিজেনের ভিতর আমোনিয়া সহজেই ঈষৎ হলুদ রংয়ের শিখাসহ জলিতে 

থাকে । 475+302-97750-+4 212 

পরীক্ষা! £ একটি প্রশস্ত নলের নীচের মুখটি কর্ক বারা বন্ধ করিয়া উহাতে দুইটি বাকান 

সক কাচেব নল লাগান হয় (চিজ্র ১৯গ)। উহাদের একটি অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং উহার ভিতর 

দির] শুষ্ক আ|মোনিয়! গ্যাস প্রবাহিত কর] ইয । পপ নলটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অক্সিজেন 

বহন করিয়া থাকে । অতঃপর প্রথম নলটির মুখ হইতে নির্গত আযআমোনির়া গাসে আগুন ধরাইব। 

দি গামোশিয়! আস্তে আস্তে অ্রলিতে থাকে | 

(8) আযামোনিয়া ম্বভাবতঃ বিজারণ-গুণসম্পন্ন না হইলেও কোন 
কোন অবস্থায় উহা? লহজেই জারিত হইয়া নাইট্রোজেন বা উহার অক্মাইডে 
পবিণত হয় । 

(ক) বাতাস বা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত 

অবস্থায় আমোনিয়া ষদি উত্তপ প্রাটিনাম-জালির 

( প্রভাবক ) উপর দিয়! গ্রবাহিত করা হয়, তাঁহ। 
হইলে আমোনিয়া নাইট্রি” অক্সাইডে পরিণত 

হয়। আধুনিক নাইট্রিক আযাসিভ শিল্প এই 

বিক্রিয়ার উপব নির্ভর কবে। 

4757 502 ল 617520০4410 

(খ) উত্তপ্ কপার-অক্মাইডের উপর দিয়! 

আমোনিয়া পরিচালনা করিলে আযামোনিয়া 

জারিত হইয। নাইট্রোজেনে পরিণত হয় । 

2ব3+30502 508+3550+ হ 
চিন ১০গ (গ) ক্লোরিন ও আযামোনিষাঁর রাসায়নিক 

গালে যান দহন বিক্রিযার ফলেও্ নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। 

আমোনিয়ার পরিমাঁণ বেশী থাক। প্রয়োজন, কারণ আমোনিয়া কম থাকিলে 

বিস্ফোরক নাইট্রোজেন ট্রাই-রোরাইভ হইবে £-- 

21731301272 +011051 

2 10612729717 15 +61700] 

(৫) শুষ্ক আযামোনিক় গ্যাল উত্তপ্ত সোডিয়াম ধাতুর উপর দিয়া পরিচালনা 

করিলে সৌভাম়্াইভ (১9৪2146) পাওয়া যায়। 
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2াবল১+25-2বঞবাল 5475 
(৬) অ্যামোনিয়ার জলীয় ভ্রবণ অর্থাৎ আামোনিয়াম হাইড্রষ্মাইভ বিভিন্ন 

ধাতব লবণের ভ্রবণের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন হাইড়ক্সাইড 
অধঃক্ষিপ করে 2 

6০1৯2 774072- 856975)১+287501 

225505+ বান 507-20(0505+ (বাল £)550+ 
(৭) কোন কোন লবণের দ্রবণের সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ আমোনিয়ার 

বিক্রিয়ার ফলে জটিল লবণের স্থহ্থি হয় , ষণা £-_ 

(ক) 09504+875 4017 »₹08(08)9+(8874)32904 

09008)2+4ান,0ল8- 0 854(0775+4750 
০01 77)040013)5 +(7+204 ০5০01 3)৫9004 ++ 407 

(বিউপামোনিয়'ম সালাফট ) 

(খ) ££ব03+ 75077 2£017+ লু 03 
88071 ল এব 05-4875)205+ 550+লুবি0২ 

(নাজাপ্ট| আাম।নিহাম নাইটেেট ) 

(৮) মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ ও আমোনিয়াম হাইড়ক্সাইড একক্র 

কবিলে একটি সাদা অধ:ক্ষেগ পাওয়া যায । ইহাকে আমিনো-মারকিউরিক 

,ক্লোরাইভ বলে £- 

[78012 4121৭77409117 1288 
8৭ 91৮88 8 7 ০০1০০ ৮৬এ 

(৯) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইঙ, জি্ক সৌর প্রভৃতি যৌগের" রহিত 

আীমোনিয়।! সংযুক্ত হইয়া যুত-যৌগিক হৃষ্টি করে, যথা] £-- 0৪019, 
8173 । 

(১০) আযমোনিয়! নেস্লার দ্রবণের (36-51675 ১০19০1০০) অংম্পর্শে 

আসিলেই তামাটে রংয়ের অধংক্ষেপ দেয়। 

বান ৪+98276141+98077-1786- 0751751+77011+55509 

'দসলাব জ্বণ 

বিশিষ্ট বাঝাল গন্ধ, হাইড্রোক্লোরিক আাসিডের সহিত সাদ। ধোয়া উৎপাদন 

এবং নেস্লার ভ্রবণের সহিত ক্রিয়া এই তিনটি উপায়ে আমোনিয়ার অস্তিত্ব 

সাধারণতঃ মিধারণ কর। হয় । 
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আ্যান্মোনিস্রান্প'ব্যনবহাল্র £০(১) অআযামৌনিয়া ক্ষীরক হিসাবে 

ল্যাবরেটরীতে অবশ্যই প্রয়োজন ।,/(২) সল্তে প্রণাপীতে নোভা তৈয়ারী 

করার জন্তও আযামোনিয়ার প্রয়োজন হয়। ৮৫৩) জমিতে সার হিসাবে 

(ব+)5৩0+ব2£08 প্রভৃতি বিভিন্ন আমোনিয়াম লবণ ব্যবহৃত হয। 

এগুলি আমোনিষ! ও ভিন্ন ভিন্ন আযাসিড হইতে উৎপন্ন । প৪) বর্তমানে 

আযমোনিয়। জারিত করিয়! নাইট্রিক আযাসিড তৈয়াবী কবা। হয়। এইজন্ই 

আজকাল আ্যামোনিয়াব চাহিদা খুব বেশী । 

বরক এযাঁবী বরাবর সময় ভল 2৩1 করার ভন্ত আমোনিয়ার প্রয়োজন হয । প্রথমতঃ অতিথিজ্ঞ 

চাপে আ্যামোনিয়কে তবল কবিয়। লওফ! হয । ততপব চাঁপ হঠাৎ বম।উয় দিয়া সক নক নলে” 

ভিব দিষ] তবল আ্যামোনিষ| প্রবাভিত বৰা হয়। চাপ বমানেব ফলে উহ দ্রত উদ্ধাষি  হইভে 

থাকে । এই নলগাঁব চাবিদিৰ টিনের গকো্ঠ পবিধীব কল বাখা হয়। তবন আগমোনিয়া? 

বাষ্পাভবনেব সমফ উহ ভল হঠঠ প্চুখ শা গ্রহণ করে | ফলে জল শাতিল হইঘ। ববাম পবিণ* 

হয়। এভভাম্বভ বপফ “ফাণা হয়। ঈদ্বাথিত মাগমানিষা। গ্যাসেব ডপব চাপরুছি। ববি উহাধে 

তরল কবিষ| লয় ম।বখ বানহাব বৰা হয। 

চিও _-1খফ প্রস্তাঁঠ 

১৯-৩। আস্যামোনিস্তাল শিল্পপাক্ষত্তি 2 অল্প ব্যঘে অধিক 

পরিমাণ আমোনিয়া প্রত্তত কবার কয়েকটি উপায় আছে। 
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(১ কয়লার অন্তধূমিপাতন হইতে ঃ কাচা কয়লাতে ওজনের শতকরা 
প্রায় একভাগ নাইট্রোজেন থাকে । লোহার আবন্ধ পাত্রে রাখিয়া বায়ুর 
অন্ুপস্থিভিতে কয়লাঁকে উত্তপ্ত করিলে উহার ভিতর হইতে উদ্ধায়ী বন্তসমূহ 
গ্যাসের আকারে নির্গত হয়। কয়লার এই অস্তধূমপাতনের ফলে উহার 
নাইট্রোজেন আমোঁনিয়! বা আমোনিয়াম লবণ হিসাবে বাহির হইয়া আসে। 

উষ্ণতা] কমিয়া আসিলে এই গ্যাসের কিয়দংশ তরলীভূত হয় এবং বাকী অংশটি 

কোল-গ্যাস ব্ূপে থাকিয়া ষায়। তরল অংশটি আবার পরে দুইসাগে বিভক্ত 

হইয়া পডে। নীচের দিকে আঁলকাতরা জাতীয় পদার্থসমূহ জড় হয় এবং 
উপরের অংশে আ্যামোনিয়ার ও আযামোনিয়াম লবণের জলীয় দ্রবণ থাকে । 

পাঁতিত পদার্থের জলীয় অংশটুকুকে “আমোনিয়াক্যাল লিকার” (81001901718- 

০৪] 110001) বলে। 

জলীয় অংশটুকুকে পৃথক করিয়। উহাতে স্টীম প্রয়োগ করিলে আযামোনিয়, 

গ্যাস বাহির হইয়া যায়। আমোনিয়া চলিয়। যাওয়ার পর উহাতে চুন 
মিশাইয়া আবার পাঁতিত করা হয়। ইহাতে আযমোনিয়াম লবণগুলি 
বিযোজিত হয় এবং আরও আযামোনিয়া গ্যাস পাওয়া যায়। এই সকল 

আযমোনিয়! গ্যাস অন্ত একটি পাত্রে লইয়া জলে শোষণ করা হয়। এই তাবে 

লাহকাব আমোনিয়। প্রস্তত হইতে পাবে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আযমোনিয়। 

গ্যাস লঘু সালফিউরিক আ্যাসিডে পরিচালনা করিয়া উহাকে আযামোনিয়াম 

সলিফেটে পরিণত কবা হয়। প্রতি মণ কয়লা হইতে গড়ে প্রায় আধ সের 

পরিমাণ আমোনিয়।ম সালফেট পাঁওয়। যায়। 

(২) সায়নামইড প্রণালী (05510819105 1১:০০০১৪ ) 2 এই 

প্রণাপীতে প্রথমতঃ চুন ও কোকের সাহায্যে ক্যালসিয়াম কার্বাইড 

(0৪02) প্রস্তত করা হয়। 

অতঃপর ক্যালসিয়াম কার্বাইড 

উত্তমরূপে চুণ করিয়া চুীর 
ভিতরে শুফ নাইট্রোজেন গ্যাসে 

১১০০০ সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত 

করা হয়। এই অবস্থায় 
ক্যালসিয়াম কার্বাইভ নাই- চিত্র ১৯ঘ--সাঁষনামাইড পদ্ধতি 
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ট্রোজেনের সহিত ক্রিয়া করিয়া ক্যালসিয়াম সায়নামাইভ উৎপন্ন 

করে। 

0৪0০৪শ" 225 0০৪012+ ৬ 

চুম্পী হইন্ ধূসর বর্ণের ষে সায়নামাইভ ও কার্বনের মিশ্রণ পাওয়া যায় 
'ভাছাকে “নাইট্রোলিম” (16011) বলে এবং উহা জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত 

হয়। নাঈট্রোলিম হইতে অবশ্য আমোনিয়া বা আমোনিয়াম সালফেটও 

প্রস্তুত হয়। চুর্ণ অবস্থায় নাইট্রোলিম অটোক্রেভ (4১৪০০1৪৮৪) যক্ত্রে রাখিয়া 

উহাতে_৩-৪ আযাটমসফিষার চাপে স্্ীম দেওযা হয়। ইহার ফলে সায়নামাইড 
হইতে আযামোনিয়া উৎপন্ন হয়। 

(2০5 +31720)- 040009)$ 12 

হেভার প্রণালী (1786 7১:০0658) 2 হাইড়োজেন ও 

নাইট্রোজেন সংযোগে আযাযোনিয়। প্রত্তত করার পদ্ধতিটি সার্থক করেন 
জামান রসায়নবিদ হেতার। নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায় উপযুক্ত প্রভাবকেব 

সাহায্যে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন যুক্ত হইয়া আমোনিয়া উতপন্ন 

করে। 

বি, 13177272754 24,000 ০৪1. 

সাধারণতঃ বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন আয়তনের ১: ৩ অন্গপাতে 

মিশ্রিত করিয়। ২০০ আযটমসফিয়ার চাঁপে উত্তপ্ত লৌহচুর্ণ প্রভাবকের উপর 
দিয়। পরিচালনা কবিলে আযামোনিয়া উৎপন্ন হয। প্রভাবকের উষ্ণতা অস্তত£ 

৬০০৭ সেন্টিগ্রেড হওয়া প্রয়োজন । 

এই বিক্রিয়াটি মফল করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন 

করা আবশ্যক । 

(ক) প্রথমতঃ সাঁধারণ চাঁপে ও উষ্ণতাঁয় এই মৌল দুইটির ভিতর সংষোগ- 

সাধন সম্ভব নয়। অতিরিক্ত চাপে এই বিক্রিয়াটি নিষ্পম্ন করিতে হইবে। 

সাধারণতঃ বিক্রিয়ার সময় এই গ্যাঁপ-মিশ্রণের চাপ প্রায় ২০০ আযাটমসফিয়ার 

রাখা হয়! 
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কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় চাঁপ যত বৃদ্ধি করা যায়, তত বেশী আযমোনিয়া 

পাওয়ার সম্ভাবনা । অন্তদিকে উষ্ণত| বৃদ্ধির সঙ্গে আমোনিয়ার পরিমাণ 

কমিতে থাকে । এতদ্সত্বেও সচরাচর এই ক্রিয়াটি ৫৫*০- ৬০০০ সেপ্টিগ্রেডে 

সম্পন্ন কর! হয়। কারণ, ইহার চেক্সে কম উষ্ণতায় বেশী আযমোনিয়া 

পাওয়ার সম্ভীবন] থাকিলেও উহা! এত সময় সাপেক্ষ যে শিল্পের দিক হুইতে 
বিচারে উহা বাঞ্ছনীয়ও নয়, লাভঙজ্গনকও নয় । 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনীয় চাপে ও উষ্ণতায় রাখা সত্বেও প্রভাবক 

ব্যতিরেকে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন সহন্জে এবং দ্রুত মিলিত হয় ন]। 
লৌহচুর এই ক্রিয়াতে উৎকষ্ট প্রভাবকের কাঁজ করে। বর্তমানে লৌহচরের 

পরিবর্তে অগ্প পটাসিয়াম ও আ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড মিশ্রিত আয়রন 

অক্মাইডও (চ20৪8+41505 +150) প্রতাবকরূপে ব্যবহৃত হয়। অবশ্ঠ 
উত্তপ্ত আয়রন অক্সাইড হাঁইড্রোৌজেনের সংস্পর্শে আসিয়া লৌহচগেই 

পরিণত হয়। 

(গ) তৃতীয়তঃ, মৌলিক উপাদান দুইটি আয়তনের ১ : ৩ অন্গপাতে থাক 

চাই এবং উপাদানগুলি বিশ্তদ্ধ অবস্থায় থাক! গ্রয়োজন । 

জলের বৈদ্যুতিক বিঙ্লেষণ হইতে হাইড্রোজেন এবং তরল বাঁধুর আংশিক- 

পান্ছন হইতে নাইট্রোজেন প্রস্তত করার রীতি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত। 

কিন্ত প্রচুর পরিমাণে সন্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে না! পারিলে এই উপায়টি 

ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকাল বস্-প্রণালীতে (8০৭০ 670০০৭৭ ) 

হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন প্রস্তত করা হয়। লোহিত-তপ্ত কোক-কয়ল'র 
উপর দিয়] বাঁষু পরিচালনা করিলে উহার সহিত বাধুর অক্সিজেন মিলিয়া 

কার্বন মনোক্সাইভ হয় এবং নাইট্রোজেন অবিকৃত থাকে । নাইট্রোজেন 
ও কার্বন মনোক্সাইডের মিশ্রণকে প্রোডিউসার গ্যাস (7:990006 £85) 

বলে। 

বাধু প্রোডিউসার গ্যাস 
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আবাব, এ্বকম উত্তপু কোকের উপর দিয়! স্টীম পরিচালন! করিয়া 

হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের মিশ্রণ পাওয়া যায়। ইহাকে 

ওয়াটার গাম (৬/৪167 £5%9) বলে-_ 

[12094 055 725+ 00 

ওয়াটাব গ্যাস ও প্রোডিউসার গ্যাস অত:পর এমনভাবে মিশ্রিত করা হয 

যাহাতে শ্ষে পরস্ত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের আয়তনের অন্কুপাত ১ ৩ 

হয়। এই গ্যাস-মিশ্রণের সহিত আরও অতিরিক্ত পরিমাণ ট্রাম মিশাইষ। 

উহাকে- একটি ৪৪05 এবং 0203 পূর্ণ উত্তপ্ত নলের ভিতর দিয়! লইয়া 

যাওয়া হয়। ইহার ফলে গ্যাঁস-মিশ্রপণের কার্বন মনৌজ্সাইড কার্বন ডাই- 

অক্মাইডে পরিণত হয় | আয়রন ও ক্রোমিয়াম অক্সাইড প্রভাবকের কার্গ করে। 
0০0+1750-0০09+1729 

এই নল হইতে যখন গ্যাস বাহির হয়, উহাতে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, 
কাঁধন ডাই-অক্সাইড, প্রচুর শ্বীম ও স্বপ্প-পরিমীণ কাধন মনৌক্মাইড থাকে । ঠাণ্ডা 

হইলেই অধিকাংশ শ্বীম ঘনীভূত 

হইয়া তরল হইয়া ষায়। ইহার 
পব গ্যাসটিকে অতিরিক্ত চাঁপে জল 

এবং আমোনিষাঁক্যাল কিউ প্রাস 

ফরমেট দ্রবণের ভিতর লঙুয়া 

যাওয়া হয়। হৃহাতে সমস্ত কাবন 

ডাই-অক্মাইড ও মনোক্মাইভ গ্যাস 
দপীকূত হয় এবং নাইট্রোজেন ও 

হাইড্রোজেন পড়িয়া থাকে | নিরু- 

দকের সাহায্যে এই নাইট্রোঙ্গেন 
ও হাইড্রোজেন বিশু করিয়া 

আযমোনিয়া প্রস্ততিতে বাবহার 

করা হয়। 

আযমোনিয়ার সংঙ্সেষণ ক্রিয়াটি 

একটি ক্রোম-স্রীলেব পাত্রে সংঘটিত 

করা হয়। এই পান্রটির দুইটি চিগ্র ১৯ হভাব প্রণালী 
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প্রকোষ্ঠ থাকে । আভাস্তরীদ কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের ছেটি ছোট তাকের উপর 

পযাপ্ত পরিমাণে প্রভাবক সঙ্দিত থাকে এবং বিদ্যুৎ সাহায্যে উহাকে প্রায় 

৫৫০ সে্টিগ্রেডে রাখা হয় । কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠ ঘিরিয়া কঞ্চকের মত উহার 

চত্ু্দিকে একটি বহিঃগ্রকোষ্ঠ আছে । এই বহিঃপ্রকোষ্ঠেব ভিতর দিয়া বিশু 

নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের (১:2৩) মিশ্রণ ২০০ আযটমসফিয়ার চাপে 

প্রবাহিত হইযা অবশেষে অন্তঃ-প্রকোষ্টে প্রবেশ লাঁভ করে এবং প্রভাবকের 
সংস্পর্শে আসে ( চিত্র ১৯৬ )। ইহার ফলে মিশ্রণের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ 

গ্যাস আমযোনিয়াতে পরিণত হয় । 

এই বিক্রিয়াটিতে যথেষ্ট তাঁপের উদ্ভব হয়, এবং এই তাঁপশক্তি সরাইয়া না 

লইলে উহ্] প্রভাবকের উষ্ণতা বাডাইযা দিতে পাঁপে। এই কারণেই এবং 

ভাপশক্তিব অপচয় বন্ধ কবাব উদ্দেশ্টেই বহিঃপ্রকোষ্টের ভিতর দিষা উপাদানি- 
গুলির মিশ্রণ প্রবাহিত কবাব ব্যবস্থা আছে । বিক্রিষোদ্চব তাপের সাহাষোই 

নাহট্রোজেন ও হাইড্রোজেন উত্তপ্ত হহযা বিক্রিষা-প্রকো।ষ্টে 01 
যায়। উতৎপর আমোশিয়া 9 অবিরুত নাইট্রোজেন ও 1 ূ 

হাইড্রোজেন মিশ্রণ খুব শ্ীন্ল কবিযা অত্যধিক চাঁপে রা 
সম্কচিত কগিলে আমোনিযা! তবলাকারে একটি পাত্ডের 

ভিব সঞ্চিত হয়। পাম্পের সাহাষ্যে অপপ্িবতিত ূ 
নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনকে পুনবায় বিক্রিষাপ্রকোষ্টে ূ 

” পাঠাইয়। দেওযা হয়। এইভাবে আযমোনিয়! উৎপাদন 

কর] সম্ভব হুইযাছে | 

১৯-৪। আযমোনিয়ার আয়তন-সংযুতি ঃ র 
হফম্যান প্রণালী (70167058775 00661500 ) ও | 

একটি লম্বা এবং শক্ত কাচের নলে এহ পৰীক্ষা ] 
কর] হয। নলটির দুই্দিকে দুইটি স্টপকক যুক্ত থাকে র 

এবং একপ্রান্তে একটি ফানেলও সংযুক্ত থাকে (চিত্র রঃ 

১৯চ৮)। বাহির হইতে নলটিকে তিনটি সমান অংশে চিত্রে ১৯চ 

চিহ্ছিত করিয়া লওয়া হয়। শলটি প্রথমে সম্পূরণন্ধপে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাসে ভঙ্গি 
করিয়া লওয়া হয় এবং ফানেলে গাঁ আযোনিয়! রাখা হয। »পককটি 

খুলিয়া ধীরে ধীরে আামোনিয়া নলের ভিতর প্রবেশ 'করাইয়া দিলেই 
১ম--১৬ 
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আমোনিয়া ফ্লোরিনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া মাইট্রোজেন উৎপন্ন করে। 

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্ঠ আমোনিয়াম ক্লোরাইডও তৈয়ারী হয়। 

2াবন3+3012 লাব5+6ল0] 
€1বা2*+67701-6াবাল$01 
8 ১+3012 লব21+6)8174601 

আমযোনিয়। প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয় যাহাতে সম্পূণ ক্লোরিন হাইড়ো- 

ক্লোরিক আসিডে পরিণত হইতে পারে। অতংপর আযমোনিষাব 

পরিবর্তে লঘু সালফিউরিক আযামিঙ পূর্বোক্ত উপাষেই নলের ভিজ্তর দেওয়া 

হয়। ইহাতে অতিরিক্ত আমোনিয়া আমোনিযাম সালফেট হইয়' 

যায়। গ্যাস অবস্থায় এখন শুধু নহট্রোজেন থাকিতে পারে। শলটিকে 
অতঃপর একটি বড় জলেব পাত্রে রাখিষ1 সাধাঁপণ উষ্ণতায় আনা হয় এবং 

জলের নীচে রাখিয়া স্টপককটি খুলিয়া ভিনরে জল প্রবেশ করিতে দেওযা 

ইয়। নলটির তিতরে ও বাহিরে জল একহ সমভপে লইয়া গ্যাসের আাতন 

স্থির কব! হয। এইভাবে নাইট্রোজেনটি পর্বে চাপ ও উষ্ণনাষ লইখা 

আসিলে দেখ! যায় নাহট্রোজেনের আযতন সম্পর্ণ নলের এক-$নীমা*শ মাত্র । 

অর্থাৎ, আমোনিয়া হইতে ষে নাইক্রোজেন পাঁওয। যায তাহা ক্লোরিনেব 

আয়তনেব এক-তৃতীয়াংশ । কিন্তু এই বিক্রিয়্াতে সম্পূণ ক্লোবিন শৃহড়ো- 

ক্লোরিক আযাসিডে ব্পাস্তবিত হইয়াছে এবং হাঁহাতে সমান আযতনেব 

হাইড্রোজেন প্রয়োজন হইয়াছে । সেহ হাইড্রোজেন আমোনিয়' ভভতে , 

পাওয়া গিয়াছে এবং ৭ আমোনিষা হইতে আবার উপবোক্ নাইশৌজেন 

পাঁওযা গিয়াছে । অতএব বলা যাহ* পাখে, হিনভাগ হাহড়োজেন ও 

একভাগ নাইট্রোজেন আঁমোনিয়া উৎপন্ন করিতে সমর্থ । অর্থাৎ তিন 

ঘনায়তন হাইড্রোজেন ও এক ঘনাঁয় এন নাইটৌছেন সহযোগে আামানিষা 

উৎপন্ন হয়। 

আযাডোগাডো প্রব্জী অন্ুযাধী মান কর, প্রতি খনায়তন গ্যানের অগুসপ্থ্যা শা 

ওঃ ভাইড্রোজেন অগু এবং ৪ নাইট্রোজেশ অণু সহযোগে আমোনিয়া উৎপর্ন হয় । 

অথবা, ৩টি হাইড্রোজেন অণু এবং ১টি নাইট্রোজেন অণু মিলিয্লা আমোনিযাঁ উৎপাদন 
করে। 

অর্থাৎ ৬টি হাইড্রোজেন পরমাণু এব* ১টি নাইট্রোজেন পরমাণু মিলিয়া আমোনিয় উৎপাদন 

করে। 
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অতএব জ্যামোনয়ার স্থুল সঙ্কেত হইবে চু এবং উহার আপবিক সঙ্কেত হইবে 
(5) 1 

কিন্ত আযমোনিয়ার ঘনত্ব০৮ ৫, অর্থাৎ উহার আপবিক গুরুত্ব -০২১৫৮-৫০ ১৭ 
৮১৫১৪+-৩:১৫১-০১৭ [৮ নাঈট্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব * ১৪ 

১ হাইড্রোজেনের এ »  » ১7 
আ্যমোনিয়ার আণবিক সংক্কেত 2৪ । 

১৯৮ট। ম্যান্মোন্নিক্ীষ্ম লবপ 2 আমোনিয়। ক্ষারক-জাতীয় 
পদার্থ । উহা বিভিন্ন আযািডের সঙ্গে যুক্ত হইয়া! লবণেব হষ্টি করে। এই 

লবণগুলিকে আমোনিয়াম লবণ বলে । যেমন -_ 

বান ৪+701- বান 401 2্াবান+৮230+-(ই7+)230+ 
এই সমস্ত লবণে পবানু£ যৌগ-যূলকর্টি থাকে এবং ইহাকে আমোনিষাঁম মূলক 

বল হয়। আযমোনিয়াম লবণগুলি জলে অতাস্ত দ্রবণীয় হয এবং উহার! 

বিছ্যৎ্পধিবাহী | জলীম দ্রবণে উহার টব ক্যাটায়ন ও অন্তান্ত আ'নাষনে 
তডিৎ-বিয়োজিত হইয] খাঁকে | 

বা7401--]721+ 019 (114) 59094 ল “ত্ব721+904 

আ্যামোনিয়াম লবণেব ব্যবহাব অনেকাংশে ক্ষাপ-ধাতুপ্প ল্বণের মত। 

এভ জন্য আমোনিয়াম মশককে ক্ষাব ধাডব সমগেো।আীষ মনে কবাভষ। ইহাগ 

যোজাতাও এক । 

আমোনিয়াম লবণগুলি ল্ষৎ উদ্বায়ী এব* উত্তাপে উহার! অ্* সহজে 
উতক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এতঘ্বাতীত কোন কোন আামেনিবাম লবপ তাপের 

সাহায্য বিষোঞ্তি হইযা আঁমোৌনিষা ও আঁসিডে পবিণত হয় । যেখন :-- 

বল ।01 » বান$+চা0 
তাঁপ সপাইয়। লহলে অর্থাৎ ঠাণ্ডা করিলে উহার] আবাব যুক্ত হব] পুনর*য় 

আঁমোনিযাঁথ লবণ উৎপন্ন কবে। ইহাকে শাপ-বিয়োজন বলা হয । 

১৯-৬। -শাঁপছিহ্টোজন্ন ও -ডিতশক্িন্োজন্ন £ 
তাঁপ-বিযধাজনে পদ্দার্থটি ভাড়িষা ছুই বা ততোধিক বিভিন্ন পদাঁথের স্থস্টি করে । 

আবার উষ্ণত। কযাহয়া পৃবাবস্থায় ফিরিয়া গেলে বিয়োজন-লর পদাথগুলি 

পুনয়িলিত হইয়া প্রাক্তন বস্তুটি উৎপক্ন করে। অর্থাৎ পরিবর্তনটি উভমুখী । 

তডিৎ-বিযোজনে পদ্দা্থটি দুই বিপরীতধর্মী আয়নে পরিণত হম । এক্ষেত্রেও 
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দ্রাবক সরাইয়া লইলে আয়নগুলি মিলিত হইয়া! প্রাক্তন পদার্থটি পাঁওয়া ষাষ। 

অতএব, পরিব্তনটি উভমুখী | 
07401 ৯ বি52+017 1 
180] ২ [ব০++0] / 
বান401 কই বাল5+70] 
7015 ₹৯ 601১4 0]2 ৃ তাপ-খয়োজন 
[2 ২141] 

তীপ-বিয়োজন-উদ্ভৃত পদার্থগুলিকে পরম্পব হইতে পুখক কল! সম্ভব । 

কিন্ত তডিৎ্-বিয়োজনের ফলে যে আয়ন পাঁওয] যায, ভাহাঁদেব পবস্পর হইতে 

পৃথক কর! সম্ভব নয। তভিত্-বিয়োজনে জল বা অন্য কোন দ্রাবক প্রয়োজন 

হয় কিংবা পদার্ঘটি গলিত অবস্থায় থাকা প্রযোজন, কিন্ত তাপ-বিয়োজনে 

কোন দ্রীবকেব প্রয়োজন নাই । 

আযমোনিযাম লবণসমূহের ভিনর আযাঁমোনিযাম সালফেট, ও ক্লোরাইড 

নাইটেট বিশেষ উলেখযোগ্য | 

১৯-৭। আআমোনিয়াম সালফেট, (34)9904 2 কয়লার অন্তরধূম- 

পাঠন অথবা! হেভাব প্রণ।লী দ্বাব যে আমোনিযা পাওযা! যায় উহাকে সোজাহুজি লঘু 

সালফিউরিক আমিডেব সহিত সংযুক্ত কবিয! আমোনিষাম সালফেট তেযাবী হয | 

বিচর্ণ কা।লদিষাম সালফেট জলেব সহিভ মিশাইয়া উহাৰ ভিতব কার্বন ডাই-অক্লাইড ও 

আমোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত করিলে আ্যমেনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। আমাদের (দশে - 

এউক্লুপেই আমোনিগাম সালফেট তৈঘরী হয । 

2াবল।1+005+750405501্ (বা £)১087-0400 

সম্তা অথচ ভাল সার হিস।বে আমোনিয়াম সীলফেটের চ[হিলা সর্ধাধিক | 

ভড়িংবিয়োজন 

_ ১৯-৮। আযমোনিয়াম ক্লোরাইড, োন£01 2. আমোনিকসা ও 
হাইড্রোক্লোবিক আসিডেব স'যোগে ইহা তেয়াবী হয। আ!মোনিযাম সাঁপফেট ও সোডিযাম 

ক্কোবাইড একত্র ফুটাশয়। বিপরিবত-ক্রিযাৰ যলেও ইহা প্রস্তুত করা হয। 
(ইল )2১০৪7এব০ 012 25011 বিএ850+ 

জলে সোডিয়াম সালফেটের দ্রীব্তা বম, সেইভস্ঘ উহা! সহজেই কেলাদিত করিয় পৃথক 

করা হয়। পরে আযমোনিয়াম ক্লোবাইড শ্ষটিক প্রস্তুত করা ষাষ। 

রাসায়নিক বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষাতে আযমোনিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োজন হয়। বগ্ননশিল্পে 

প্রচুর জ্যামোনিয়াম ফ্লোরাইড লাগে । কোন কোন সেল ও ব্যাটারীতেও ইহা! ব্যবহার হয়। 
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নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগসমূহ্ 

অক্সিজেন সমধিত নাইট্রোজেশেব যৌগগুলির ভিতর তিনটি অক্মাইভ ও 

দুইটি অক্যি-আযঁসিড বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের বিষষ এখন আলোচন। 

করা হইল । 

অক্মাইভ £ 

(১) নাইট্রাস অক্সাইড, য20, (১) নাইটিক অক্সাইড, 0, (৩) 

নাইট্রোজেন টেট্রোজ্সাইভ, 2041 

অক্মি আমিড - 

() নাইটিক আযসিদ, [া0$, (২) নাইটাস আসিড, লাব02। 

১৯-৯। নাইই্রীঙ্ন তব্সাইড ইি5০। প্রস্ততি 2 (১৭ আমো- 
“নষাঁম নাইট্রেট উত্তপ্ণ কবিলে উহ। বিযোক্ছিত হইস্সা মাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস 

এব ছলীয বাশে পরিণত হয়। এইভাবেই সাধাঁবণত" নাইট্রাস অক্সাইড 

ট৩যাবী কবা হয টান +105- ০০+27501 

একটি গোল বৃপীতে খানিকটা শুষ্ষ বিটণ আমোনিয়াম শাঁটেট লা 

একটি ভাবজালিব উপর বাখিষা অ।7স্ত আস্তে গথয় কবা হয। কুপীব মখে 

একটি কেপ সাহাঁষো একটি 

বাক্কান নিগম নণ যুক্ত থাকে । 

নিগম-নলের অপধ প্রাস্তটি 

একটি গ্যাসত্রোণাতে গরম জলে |. ] টা 
রি 

নিমজ্জিত থাকে | প্রা ২০ | ্ লু 

সেন্টিগ্রে ৬ উত্তাপে আষো- পু ৯ ২ | 

নিক্মাম মাইট্রেটি গলিষ! যায় ূ | 1 | 
. ৫ ৰ ৬৬ 9 1 

এব* উহা হহতে নাইটাঁস ] র বা ৃ 
অক্সাইড উৎপন্ন হইতে থাকে । 44275 টি 

এই ণ্যাস নির্গম-ন্ল বাহিয়া চিত্র ১৯ছ-_ শাইট্রাস অক্সাইড প্রপ্ততি 
শ্যাসদ্রোণীতে আসে । একটি গ্যাসজার গরম জলে পূণ করিষা নিগম-শলেব 

উপর ধগ্লে নাইট্রাস অক্সাইড উহাতে সঞ্চিত হয়। শীতল জলে এই গ্যাস 

যথেষ্ট দ্রবণীয় বলিষ! গরম জল ব্যবহৃত হয় । গরম জলে উহার দ্রাব্যত। অনেক 
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কম। আযামোনিয়াম নাইট্রেট সতর্কতার সহিত উত্তপ্ত কর। হয়, কারণ উহার 
উষ্ণতা.২৫* ডিগ্রীর অধিক হইলে বিস্ফোরণ হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে । 
খান 4]0.এর পরিবর্তে (বান£)250+ এবং [ব৪1ব0$এর যিশ্রণ হইলে 
বিস্ফোরণের সম্ভাব্যতা এড়ান যায় :-- 

(74)5504+ 21203 ল ০62১০4+47204-220 

১৯-১০। ম্নাইন্রোস আঅন্লমাইডেক্স শরর্মঃ নাইট্রাস অক্সাইড 
স্ব মিষ্ট গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। ইহা বাতাস অপেক্ষা প্রায় দেডগুণ ভারী । 

ঠীগ্ডা.জলে ও কোহলে ইহার দ্রাব্যতা যথেষ্ট । ইহা একটি প্রশয-অক্মাইড | 

অক্সিজেনের মত নাইট্রীস অক্সাইড গ্যাসও নিজে অদাহা কিন্তু অপবের 

দহনে ও প্রজ্লনে সহায়তা করে । শিখাহীন একটি প্রদীপ্ত কাষ্ঠ-শলাক1 যদি 

এই গ্যাসের একটি জারে প্রবেশ করান হয় হবে উহ পুনরায় উজ্জ্বল শিখাসহ 

জ্বলিতে থাকে । প্রজলিত সোঙিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, কার্বন প্রভৃতি 
এহ গ্যাসের ভিতর অধিকতর ত'ব্রতাঁর সহিত জ্বলিতে থাকে । এই নকল 

দহনের ফলে সর্বদাই নাইট্রোজেন এবং এসকল পদার্থে অক্মাইড প1ওয়া যাঁয়। 

০+21205-002+22 $ 474 10720) -521920)5-4+ 102 

বস্তত: নাইট্রাস অক্মাইড উত্তীপ-প্রয়ৌগে বিযোজিন শুইয়া যায় এবং 

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে পবিণত হয়। এই উৎপন্ন অক্সিজেশই দহুনে 

সহায়ত] করে । 

শরীবের উপর নাইট্রীস অক্সাইডের বিশেষ ক্রিয়! পরিলক্ষিত হদ্ন। শ্বাস- 

প্রশ্বাসের সহিত স্বল্প পরিমীণে উহা গ্রহণ করিলে সাধারণত উহা হাসির 

উদ্রেক করে । এইজন্ত উহাকে “লাফিং গ্যাস” (1-89615175 £85) বলে। 

অতিরিক্ত পাঁরমাণে ইহ? গ্রহণ করিলে মান্তুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে | চেতনা- 

মাশক রূপে ইহা ব্যবহৃত হয় । 

অক্সিজেনের সহিত নাইট্রাস অক্সাইডের অনেকট1 মিল আছে । কিন্তু 

নাইত্রীস অক্সাইড নাইট্রিক অক্মাইডের সহিত মিলিত হইষা তামাটে কোন 

গ্যাস উৎপন্ন করে না। | 

১৯-১১। নাইটি, অন্মাইড৮ 91 প্রজ্ত্ত্তি 2 
(১) ল্যাবরেটরী পদ্ধতি . সাধারণতঃ কপারের উপর নাতিগাঁচ নাইট্রিক 

আসিডের ক্রিয়ার দ্বার নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। 
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30০+8ল309-5305 (05)9+4790+280 

একটি উলফ-বোতলে খানিকটা কপারের ছিল! (01085) লওয়া হয়। 

উহার একটি মুখে কর্কসহ একটি দীর্ঘনাল-ফাঁনেল এবং অপর মুখে কর্কের সাহায্যে 
একটি বাঁকান নির্গম-নল জুভিযা দেওয়া হয়। নাইট্রিক আযাসিডের সহিত সম- 

পরিমাণ জল মিশাইয় উহাকে লঘু কবিষ! দীর্ঘনীল-ফানেলের মধ্য দিয়া উলক্ক- 
বোতলে ডালিয়া দেওয়া! হয। দীর্ঘনাল-ফানেলের ভিতরের প্রাস্তটি আযাসিভে 

নিমজ্জিত থাক! প্রয়োজন । 

আসিড কপারের সংস্পর্শে ? 

আঁসিলেহ উপরোক্ক বিক্রিষ। 

আরম্ভ হয। বিক্রিষালক 

অন্যান্ত পদাখগুলি অন্ুদ্ধায়ী, ূ 

কিন্তু নাইট়িক অক্সাহ৬ গ্যাস। রি 
রি রর 

প 2 ১ ৮8 যু আক্মজেশেখ 

সহিত মিশিয়া শামাটে ল।ল চিত্র ১৯জ--পাইটি.ক অক্স[ইড প্রপ্ততি 

নাহট্রোজেন ঢ্ট্রোক্সাইড হষ্টি কবে। শির্গম-নল দিয়া উঠ1 বাহির হইতে 

থাকে অভ্যপ্তপের সমণ্ত অক্সিজেন এইভাবে নিঃশেবিত হহলে বর্ণহীন 

শাহ্ট্রক অক্স।হড নিগম নল দিয় বাহির হয। যথারীতি গ্যাসভ্রোণীতে 
জনন বাখিযা জলপুণ গাঁসজারে উহ] সংগৃহীত কর! হয (চিত্র ১৯-জ )। 

আরও কোন কোন ধাতুর উপর নাইটি.ক আ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে নাইটি,ক মক্সাইড পাওয়া 

স্বাইতে পায়ে যমন £- 

6178481703-53177830240 05147504280 

অথবা 6747277405+377290,-3116,907470+20 
(২। ফেরান সালফেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট ও লঘু সালফিউরিক জআ্যাসিভ একত্র করিয়া 

উত্তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ নাইটি,ক অক্সাইড সহজেই পাওয়। যায় ৫ 

6৮5৭0+12800 +45550,- 3888 (১০) ১+-ঘ59০0+ 
4ন807280 

১৯-১২। নাইভি,ক্ক অক্সাইডেল্স শরর্মহ (১) নাইট্রিক 
অল্মাইড বানু অপেক্ষা! ঈষৎ ভারী, বর্ণহীন একটি গ্যাম। জলে ইহা হব অল্পই 
দ্রবীন্ভত হয়! শরীরের উপর এই গ্যাসের বিষক্রিয়া আছে। 
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(২) নাঁইট্রিক অল্সাই ৬ একটি প্রশম অক্সলাইড | গ্যাঁসটি নিজে দাস নয় 
এবং অপরেব দহনেও সহাবতা করে না। নাইট্রিক অক্সাইড-পৃণ গ্যাস-জারের 

ভিতর জলন্ত মোমবাতি, কাঠি বা সালফাঁব দিলে উহার] নির্বাপিত হইযা যাষ। 

কিন্তু উত্তমরূপে প্রজ্বলিত ফসফবাঁস বা ম্যাগনেসিষাম এই গ্যাসে শ্বচ্ছন্দে 
জলিতে থাকে । কাবণ, অধিক উষ্ণতায় নাইট্রিক আঁসিড বিযোজিত হ্যা 

নাইটোজেন 9 অক্সিজেন দেয় এবং এই অক্সিজেন দহনকাঁধে সহায়তা কবে । 

2া০0-]ঘ5+05, 4০+5০2-2205 

(ড) নাইট্রিক অক্সাইড ফেবাঁস সালফেট দ্রবণে খুব সহজেই সাধাবণ 
উষ্ণতাষ ভ্রবীনৃত হয । বস্ততঃ উহাতে একটি বাঁসাঁষনিক স*যোঁগ সম্পন্ন শব । 

ফেরাঁস সালফেট ও নাইট্রিক অক্সাইড হইতে একটি যুত-যৌগিক পদাঁথ উৎপন্ 

হয। উত্তাপ দ্িণে আবার ইহা হইতে নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়া যা । 

ঢ5১04+ 705 2€(0)50)4 

তাঁপ প্রয়োগে £৪0০0)১০4---৯৮5১094+ 0 

এই প্রক্রিযার সাহাষ্যে নাইট্রিক অল্সাইডকে বিশুদ্ধ করা হয। 

(৪) নাইট্রিক অক্সাই€ অক্সিজেনেধ সংস্পর্শে আঁসিলেই লাল না্টাটশ্জন 

পার-অক্মাই৬ গ্যাসে পরিণত হয়। 20 -+ 0 504 

এবং ক্লৌরিনের সঙ্গে যুক্ত হইয়। নাইট্রোসিল ক্লৌরাই ছ উৎপন্ন কবে 

20+ 012-2)0901 
শাইট্রাস অক(ইড অক্পিজেনের সঙ্গে কোনরূপ বিক্রিয়া কবে না। 

(৬) আল্লিক পটাস পারম্যাঙ্গানেট বাঁ আযোডিন দ্রবণ আস্তে মাণ্চে নাইটি ব অক্লাহভ 

শোষণ করে ও উহাকে জারিত ক্িযা নাইটি.ক আনিডে পবিণশ কবে। 

610170++-12680,+10 976825১0446 +7904+- 
1017140445750 

31৯4 204 3550-2171৭ 05 1০781 

(*) উত্তপ্ত প্রাটিনাম প্রঙাববেব সাহায্যে নাউটিক অক্লাড ও ভাইঞ্জোজেনেব মিশ্রণ ওতা 

আ্যমোনিয়া পাওয়া যায় । 

2৫১1+5ল 8752 ত+ 2750 

পরীক্ষ। 2 বাতাদ বা অক্িজেন সহযোগে ল'ল গ্যাস উৎপন্ন কর! এবং ফেবাস সালফেট 

ভ্রবকে কালো, করা--এই দুইটি পরিনর্তন দ্বারাই সাধারণতঃ পাইটি ক অজ্লাইডেব অস্তিত প্রমাণ 
করা হয়। 
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কার্বন ডাইসালফাইড বাশ্পের সহিত নাইট্,ক অক্সাইড মিশ্রিত করিয়! আগুন ধরাইয়া দিলে 
উহ নীল বর্ণের শিখাসহ জ্বলিতে থাকে । 2058-+100-2004-4508-+5$ 

১৯১৩ । নাইটি,কি অন্মাইডেল্স সহম্মুত্তি ও সঙ শ 
একটি শক্ত কাঁচেপ নলেব একটি মুখ ববাঁর কর্কেব 

সাহায্যে আটিয়] দেওয়। হয। এই কর্কেব ভিতর দিয়া রর 

ছুইটি সরু প্লাটিনাম শলাকা অতিক্রম কবে। উহাদের 

ভিতরের প্রান্ত দুইটি একটি সরু কুগুলাকীব লোহার তাৰ 01 
দ্বাবা যুক্ত থাকে (51718] 0£ 11017 ৮176) । নণটি তত্পর | 

পাঁরদ পূর্ণ কবি! একটি পারদ-দ্রোণীর উপব উনীইযা | 

রাখা হয়। অতঃপবৰ নলের ভিত পাঁপর্দেব উপখে / 

কিছু পবিমাণ শুষ্ক ও বিশুদ্ধ নাইট্রিক অক্সাই ৪ সংগৃহী * ৰ ঃ ! 

কব হয (চিত্র ১৭৭ )। ভিতরে ও খাতিবে পাঁবধ 16 1 

সমতল কবিষা এ নাইট্রিক অক্সাইডেব আয়ন স্তিব ১. রি 

কা হয। ইহা পব প্লাটিনাম খলাকা দুইটির সাহাষ্যে চিত্র ১৯ 
একটি ব্যাটারী হইঠ লোহাব তাবে শিখ দিয়! বিছ্যু-্প্রবাহ পবিচালনা 
করা হয। লোহার সরু ত।বটি শ্বেততপ্ু হহয। উঠে এবং উত্তাপেৰ ফলে 

নাইট্রিক অক্সাইড বিযোজিত হহয়া থায়। উৎপন্ন অক্সিজেন লোহাব পহিত 

সংযুক্ত হইয়া আয়রন অঝ্সাইডে পবিণচ হয এবং কেবল নাইটোজেন 
পিয়া থাকে । 

যথেষ্ট সময দিলে নাইটিক অক্সাইড সম্পরনরূপে বিষোজিত হহয়া যায়। 

অতঃপব যন্ত্রটি ঠাণ্ডা কবিয়া পুবেব উষ্ণতীয আনিযা। আবাল ভিতর ও বাহিবের 

পারদ সমতল কবিয়া নাহটোজেনেব আষতন প্চির কব! হয । সর্বদাই দেখা 

বায, উৎপন্ন নাইট জেনেব আয়তন নাইটিক অল্সাইঠের আয়তনে ঠিক 

অর্ধেক । অর্থাৎ, তুই ঘনাষন্ন নাইটিক অক্সাইড হইতে এক ঘনাযতগ 

নাইছৌজেন পাওয়া যায । 

অতএব, আভোগাড়ে। প্রকল্প অনুস।রে 

২টি নাইটিংক অল্পাঞড অণু ১টি সাইঢৌজেন ন্দগু থাকে । 

১টি « রর ». ১1২ খানা নাইট্রোজেন অণু থাকে 

অর্থাৎ, ১টি » » ১টি নাইট্রোজেন পরমাণু থাকে । 
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মনে কর, নাইটি,ক অল্সাহড অগুতে দ্বিতীয় মৌল অক্সিজেনের পরমাণুসংখ্যা _ 

.*  মাটিক অক্সাইডেব সঙ্কেত হইবে, 30, 

এবং ইহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, ১৪+১৫১৬। 

কিন্তু নাইটি.ক অক্সাইডের ঘনত্ব-১৫ , অথব!| ইহার আণবিক গুরাত 
০২৯ ১৪75৩৭৪ 

সবতরাংং ১৪-+-১৫১৬-৪৩*, রর ১ 

, নাইটি ক অল্লাইডের জাণবিক সক্কেত, [01 

১০১১০ । মইট্রৌোজেন্ন টেত্রৌব্সাইড, 5045 [নাই- 
ট্রোজেন পার-অক্সাইড ] প্রস্ত্রতি 2 (১) সাধারণতঃ গুক ধাতুর নাইভ্রেট- 

সমূহের উপব উত্ভতাপের ক্রিষাপ ফলে ন।ইটৌজেন টেট্রোক্সাইভ বা পার- 

অক্মাইভ পাওয়া যায় । লাবরেটরীতে সর্বদাই লে” নাউটেট উত্তপ্ত করি! 

নাইটোজেন পাপ অক্মাইড প্রস্তত করা হয়। 

210 20030252090) +2 2094 +102 

একটি মোঢ। ও শক্ত কাচের 

পি না টে» টিউবে শুক্ক বিচ়ণ লেভ 
চর টা ৰ লিন, ন[হটেট লণও্যা হয়। টেল - 

টি | ঃ টিস্টবেব মুখটি কক দিয়! আটিয়া। 

৬ ৰ রি | র্ ( দেওয়া হয় এবং ইহাতে একটি 

] ধাকান নিগম-নল যুক্ত থাকে । 

নিগয নলটি আবার একটি 

[ঢ-নলের সহি- সংযুক্ত করিয়। 

দেওয়া হয। [-নলটি চাঁরি- 

চিত্র ১৯ ৭--শাইট্রোজেণ টেট্রোকসাং ড প্রস্তুতি দিকে লবণ ও বরফেপ হিম 

মিশ্রণ দ্বারা আবু থাকে | ঢেস' টিউবটি অত:পব আস্তে আস্তে উন্তপু কবা তয়। 

লাল নাইটোজেন পাব-অক্সাই৪ ও অক্িজেন নিগম নল দিয়। বাহির হইয়া 

আসে। শীতল 0-নলে নাইক্রোজেন পার-অক্মাইভ ঘনীভূত হইযা একটি হলুদ 

তরল পদ্দাখে পরিণত হয় এবং অক্সিজেন বাহির হইযা যায় ( চিত্র ১৯০ )। 

৯৯ ১০] নাইটে ণোজেন্ন টেট্ণন্সাইডেল্প মর্ম? 
সাধারণ উষ্ণতায় নাইট্রোজেন টেড্রোক্সাইড একটি পিঞগ্গলবর্ণের গ্যাস । কিন্তু 
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-৯* সেট্টিগ্রেড উষ্ণতায় ইছা। বর্ণহীন স্কটিকাকাঁর ধারণ করে। এই কঠিন 
পদার্থটিতে অপুগুলি 504 অবস্থায় থাকে । উষ্ণতা বাঁভাইলে উহা! ঈষৎ, 
হলুদ একটি ভরল পদার্থে পরিণত হয় এবং ২২ সেন্টিগ্রেডে এই তরল পদার্থটি 

ফুটিত থাকে এবং পিঙ্গল গ্যাসে পরিণত হয । উষ্ণতা যতই বৃদ্ধি পাঁয় ভতই 
উহার বণ অধিকতর লাল হইতে থাকে | উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে [১০4 

অপুগুলি বিযোজিত হইতে থাকে এব* [05 অথুর উদ্ভব হয়। 1204 
মণুগুলি বর্ণহীন, কিন্তু 305 অথুগুলি নাণবর্ণেব । ১৪০ সেট্টিগ্রেডে 504 

অণুষমৃহ সম্পূর্ণ বিযোশিতত হহযা [092 অণুতে রূপান্তরিত হয়। আরও 

উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উতাব রঙ ফিকা হইতে থাকে । কারণ [02 অণু 

বিয়োভিত হহয়া অক্সিজেন ও নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হইতে থাকে । 
সি ৮৭ ১৪০ ৬০৯৬ 

"204৯১ 504 ₹ 204 ৮২ 20১ ২৯ 2 ০0-+092 

(কঠিন) (তরল) (গ্যাস) 

নাহটোজেন ঢেট্রোক্সাইড জলে দ্রবীত* ভহ্যা নাইদ্রাস ৪ নাইটিক 
আসিড উতৎ্পনম করে। এভজন্তা উষকে আসি” দ্ুভটির ।মশ্র নিরদক 

নল হম 

ক 

1204 1+7209-1709+ মা; 

উধ্ 7 আঁধক ভইলে নাইট্রীস আসি অবশা ভািযা ধাষ এব* নাইটিক 
আসিঙ৬ ৪ নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়া যায় । 

3710১5770৭4 7১00+210 

নাইটোজেন ঢেট্রোক্লাইডের জাবদ্-ক্ষমতা ও উল্লেখষোগা । যথা £-- 

20004 20045 20002+20) 

)723+খ20+-2৩+2750+2া0 

লোহিন *ঞ কপারের সহিত বিক্রিয়ার ফলে নাইক্রোজেন টেদৌক্সাইডে 

লম্পর্ণ নাহছেঁজেন পৃথক কবা সম্ভব । 4604 20454000481 

'১৯-১৬। নাইউ+স্ন অআযাসিড+ 87058 নাইফাস আসিড 
বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায না, কিন্ত উহাঁর জলীয় দ্রবণ এব* উহা” বিভিন্ন 

লবণ বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তত কর] যাঁয়। ৃ্ 

বেরিযাম নাই ইটের লঘু দ্রবণের সহিত লঘু সালকিউবিক ,আমিড 
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মিশ্রিত করিলেই নাইন্রাস আসিভ উৎপন্ন হয় এবং বেরিষাম সালফেট 

অধংক্ষিপ্ত হয়। বেরিয়াম সালফেট হাকিয়া লইলেই নাইন্রীম আীসিড 

বণ পাঁওযা যায । 

38(09)১+7590+- 8৪50:+2ানাঘ০5 
অথব।, 90094 01750007725 073000৪4177 05 

নাইদ্রাঁস আযাসিডেব দ্রবণটি দীর্ঘকাল বাখিয়া দিলে বা উহার উষ্ণ 

বাভাইলে উহার পরিবর্তন ঘটে এবং নাইট্টিক আঁসিভ উৎপন্ন হয় । 
2702 770৭+230+750 

১৯-১৭। নীহত্রীস্ন আস্নিডেক্ প্রর্ম নাইট্রীম আসিডের 
জারণ ৪ বিজারণ-ক্ষমত] দুই-ই আছে | শ্মামিক পটাঁসিযাঁম পাঁধ্মাঙ্গীনেট, 

হাইড্রোজেন পাব-অক্মাইভ প্রভৃন্ির দ্রবণকে উহা বিজাবিত কণে এবং নিজে 

জাবিত হইযা নাইউট্রিক আসিডে পবিণত হয় । 
াব০09+1750)2-17103+750 
৮702 +012-+17750)25 705 +273001 

51702+2800004 +3752509%-57710) ১ + 8:29094 + 280 5094 
+720 

পক্ষাস্তবে, নাহট্রীস আসিণ্বে সাভাষো স্ট্যানীস লবণেব +শানিক লবণে 

পরিণতি, আঘোডাই৮ হইতে আয়োডিনেঞ উচ্ব, সাঁলযাঁব ভাত-অক্স[ইডেব 

সালফিউবিক আাসিডে পবিবতন ইত্যাদি উহা জাবণ ক্ষমতাঁৰ পরিচীয়ক, 
এইট সকল জ্ারণ-ক্রিয়াঁে নাইট্টাপ আসিড বিজাবিৎ হইগা নাইট্রিক 

অক্সা্টছে পবিণত হয। 

27109 +১200]2 +21701- 204 97014+2750) 

27705+2115 204+2৮007+ 12 

27070245027 20+ 135১0)4 

2] ০0১+779১-20+১+১70350 

আমোনিষা, আআমোনিয়াম লবণ এবং এ মূলক বতমাঁন এই রকম 

আযামিনোৌঁষৌগের সহিত নাই টস আ।সিডেব ক্রিষাঁর ফলে নাইট্রোজেন পাঁওযা 

যায় 2 

702+ 74017 517 %590+10701 

2ান)ব05+ পু ০০2:ব৪+3৮50+ 00৪ 
[ ইউরিয়া ] 
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১৯-১৮৮। নাইট্রাইট ও নাইট্রাস জ্যাসিডের পরীক্ষ1 2 (১) নাইট্রাইট 
বা নাইট্রাম আলিডের দ্রবণে লঘু 2101 দিলে লাল [04 গ্যাস বাহির হয়। 

(২) পটাদ আয়োডাইডের আগ্নিক দ্রবণ হইতে উহার! আয়োডিন উৎপন্ন করে। 

(৩) আম্নিক পটাস পারম্যাঙ্সানেট উহার! বিরগ্রিত করে। 

(৪) মেটাফিনিলিন-ডাই আযামিনের হাইড্রোক্রোরিক আ্যাসিড জ্বণ উহার! পিঙ্গল করে। 

নাহি, আ্যানিডঃ লাঘ0, 

নাইট্রিক আযাদিডের ব্যবহার বগুকাঁল হইতে চলিয়া আসিতেছে । 
আ্যালকেমী যুগে বিজ্ঞানীরা নাইট্রিক আযসিড “আযাকোয়া-ফর্টিস” (2,৫৪8 
60105) অর্থাৎ “এক্কিশালী জল” হিসাবে ব্যবহার করিতেন। জাবের 
(6৮০) ফউকিরি ও হিবাঁকসের সহিত নাইটার একত্রে পাতিত করিয়া 
আযাকোযা-ফর্টিস প্রস্তত করিতেন। সঞ্চদশ শতাব্ধীব মধ্যভাগে গ্রবাঁর 
(5150591) নাইটার ও সালফিউরিক ম্যাসিড হইতে নাইট্রিক আসিড 
প্রত্ত* কবেন। অষ্টাদএ শতাব্ীব শেষে দিকে ল্যাভয়সিয়র কর্তৃক উহা 
সন্যুতি নির্ধাবিত হয 

১৯-১৯৯। প্রন্র্রত্তি 2 ন্যান্সল্লেউল্ী পাক্জাত্তিঠ পটাসিধাম 
নাইটেট বা সোডিয়াম নাইট্রেট সালফিউরিক আযাসিড সহ পাঁতিত করিয়া 
নাইট্রিক আসিড তৈয়ায়ী কলা হয । 

চট 05 +175504-17890++ লা0ঃ 

চিত্র ১৭ট- নাতটি ক আস: 

একটি কাঁচের ছিপিযুক্ত বকষঞ্জে সমপরিমাণ ওজনের সাঁলফিউরিক জআ্যাসিভ 
ও পটাপিয়াম নাইট্রেটের মিশ্রণ লওয়া হয়। বকযস্ত্রে শষপ্রাস্ত একটি 
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গোলকৃপীর ভিতর ঢুকাইয়! রাখা হয়। গোলকৃগীটি গ্রাহকন্ধপে ব্যবহৃত হয়। 
চারিদিকে শীতল জলের প্রবাহ দ্বারা এই গ্রাহকটির উ্ণতা। যথাসম্ভব কম রাখা 

হয়। অতঃপর বকষন্ত্রটর প্রায় ২০০ সেট্টিগ্রেড পর্ষস্ত গরম করিলে উপরোক্ত 

বিক্রিয়াঁটি আরস্ত হয় । নাইট্রিক আযাঁসিভ উদ্বায়ী বলিয়া! উহ! গ্যাসের আকাবে 

বাহির হইয়া আসিয়া গোলকুপীতে ঘনীভূত হয় এবং ঈষৎ হুরিন্রীতি তবল 

নাইট্রিক আসিড পাওয়া ষায়। এইভাবেই সাধারণতঃ নাইত্রিক আযসিড 

প্রশস্ত করা হয়। 
পট|সিয়াম নাইট্রেট ডদ্ধত্ত থাকিলে এব" উঞফণতাঁ অপেক্ষ।কৃত বাঁডাইলে আরও নাইটি, 

জ্যাসিড পাওয়া সপ্তব । 
৪২০১4 07504-1550811710) (৮** সেষ্টি) 

কিন্তু এই শেষোক্ত বিক্রিয়াটি দুইটি কারণে সচরাচর সংঘটিত করানো হয় না| প্রথমত: 

অধিকতর উণতায় উৎপল নাইটি.ক আ্যাসিডের কতকাংশ বিশ্লেষিত হইয়! যায় 
47৯ ০) » 40৪8 টা 4771809 শাঁ 0৪8 

এবং দ্বিতীয়তঃ পটাসিয়াম হাইড্রোজেন সালাফট (707305$) গলিত অবস্থায় সহজেত পা 

হইতে বাহির করা সম্ভব কিন্তু পববর্তী বিত্রিয়াতে যে পটাসিযাম সালফেচ উৎ্পন্র হয তা” 

কঠিন হইয়1 গেলে সহজে বাহির করিয়া লওয়া সম্ভব নয । 

পটাসিয়াম নাইড্রেটের পরিবতে অন্যান্ত নাইছেট হইতেও দালাফউরিক আসিডের সাহাষে 

নাইচিক আসিড উৎপন্র করা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বদাই সালফিউরিক আ্বাসিড ব্যবহ € 

করিতে হয়। নাধারণতঃ কোন লবণ হইতে আমিড উৎপন্ন করিতে একটি তীব্রতর ম্যাসি ৬ 

ব্যবহাত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সালফিউরিক জ্যাসিড একটি শীত্র অল্প হইলেও নাইটিক আসি 

অপেক্ষা! উহা তীব্রতা (১:60603) কম 1 তথাপি সালফিউরিক আসিড শ্যবহার কবা হল 

কারণ উহ] অনুত্বায়ী এবং নাইটিক আসিড খুব সহভেহ উদ্ধীধী হইযা খাক ণহজস্থ উদ্বাধী 

কোন আযসিড প্রস্তুত করিতে হইলেন অনুদ্ধায়ী বা অপেক্ষা কম উদ্বাধী 'কান তীব্র শ্যামিড 

বিশেষতঃ সালফিউরিক আআযাপিড, প্রযোগ কবা হয় । 

এইভাবে প্রস্তুত নাউটিক 'ম্যাসিডে কিছু ভল মিশ্রিত থাকে এবং নাউদ্রোজেন পার-আঅক্সাইড 

দ্রবীভূত থাকে । এহ কাঞগণে উহ্তার রঙ হলে হয়। অপেক্ষাৰৃত কম চাপে গাচ সালফিউৰিক 

আ্যা্গিডের সহিত পুনরায় পাতিত করিযা শতকর!1 ৯৮ ভাগ বিশুদ্ধ পাইটি,ক অণসিঢ পাওয়া যাষ। 

৬* ৭৯৭ সেপ্টিগ্রেড উষ্ণতাষ এট আ্যাসিডের ভিতর বুদ্বুদের আকাবে নাতাস পরিচালিত করিলে, 
1204 দূরীভূত হয এবং উহা! বর্ণহীন হইয়া! যাষ। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নাইট্রিক আ্যাসিড পাইতে হইলৈ 

ইহাকে -:৪২ ডিগ্রীতে শীতল করিয়। কঠিনাকারে পৃথক করিয়! লইতে হয । 

১৯-২০। শ্পিল্প-প্পক্জর্তি ৪ বিভির রাসায়নিক শিল্পে, বিশেষ: 
বিস্বেশরিক পদীথ প্রস্তুতিতে, নাইট্রিক আযাসিডের চাহিদ। খুব বেশী। প্রচুর 
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পরিমাণে নাইদ্রিক আযাসিড তৈয়ারী করার জন্য সাধারপতঃ তিনটি উপায় 
অবলম্থিত হুয়। 

(১) চিলি সপ্টপিটার হইতে-__“পাতন-প্রণালী”, 
(২) বাতাঁসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংযোগে “অপুর্ক-প্রপালী”, 
(৩) আযামোনিয়ার জারণ হইতে-_“ওস্ওয়ান্ড-প্রণালী”। 

১৯-২১। ঞ্পাশন্নপ্রপণালী”%- চিলির সমুক্রোপকূলে প্রচুর 
পরিমাঁণে সোডিয়াম নাইট্রেট পাঁওযা যায় । ইহাকে চিলি সন্টপিটার বা চিলি 

শোরা বলে। চিলি সণ্টপিটার গাঢচ সাঁলফিউরিক অআ্যাসিডের সহিত 

পাতিত করিস্ব। নাইট্রিক আযসিড উৎপন্ন করা হধ। আ্যাঁসিঙও ও সন্টপিটারের 

পরিমাণ এমন অন্রপাঁতে লওয়া হয় যাঁহীতে নিক্বোক্ত বিক্রিষাটি সম্পন্ন হয় 

এবং নাইট্রিক আ্যাসিডের সহিত তৃল্যান্ম পরিমাণ মোডিযাষ সালফেট ও 

আ্যাসিভ সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। 

2203427১504 2-12179004 +1489১0)++3770) 

একটি বড লোহার ট্যাশ্রে প্রায় ৫* মণ সোডিয়াম নাইদ্রেটের সহি 

উপযুক্ত পরিমাণ গা সালফিউরিক আ্যাসিড [মশাইয়া কষলার সাহাষ্যে 
২০০-২৫০ সেন্টিগ্রেড পধস্ত উত্তপ্ত কপ? হয়। লোহার ঢযাঙ্কটি একটি ছে 

চিত্র ১৯১-_পাতন প্রণালীতে 17102 প্রস্ততি 

ইষ্টকনিম্বিত প্রকোষ্ঠে রাখা হয়, যাহাতে নীচের কয়লার চুল্লী হহুতে তথ্য 

গ্যাস ট্যাঙ্গের চারিদিকে প্রবাহিত হুইয়া উহাকে সবদিকে সমভাবে 



২৫%, | মাধ্যমিক রসাঞ্ধন বিজ্ঞান 

উত্তপ্ত করিতে পাঁরে। ইহার ফলে, নাইট্রিক আ্যঁসিড গ্যাস আর 
ট্যান্কের ভিতর তরলিত হইতে পাঁরে না। নাইট্রিক আসিভ তরল অবস্থায় 
লোহা! আক্রমণ করিতে পারে কিন্তু গ্যাস অবস্থায় লোহার উপর উহার 

কোন ক্রিয়া নাই। এই কারণেই ট্যাঙ্কটিকে উত্তপ্ত রাখিয়। নাইট্রিক 

আাসিডকে ঘনীতৃত হইতে দেওয়! হয় না। নাইট্রিক আমিড গ্যাস 
উপরের একটি নিগম-ছ্বার দিয়া বাহির হইয়া! কতকগুলি পাথর ব। মাটির 

তৈগ্ারী শীতক-নলে প্রবেশ করে উষ্ণতা কমিয়া যাওয়াতে গ্যাস ঘনীভূত 
হইয়! তরল নাইটিক আ্যাসিডে পরিণত হয়। এই সকল শীতক হইতে 

তরলিত আসিড নিয়স্থ পাথরের গ্রাহকে সঞ্চিত হয় (চিত্র ১৯$ )। সর্বশেষে 
গ্যাসটি একটি স্থ-উচ্চ টাওয়ারের নীচে প্রবেশ করে এবং উপরের দিকে উঠ্ভিতে 

থাকে | এই টাগয়ারটি পাথর ব] ইষ্টক পুণ থাকে এবং উপর হইতে একটি 

জলন্রোত নীচের দিকে প্রবাহিত কর! হয় । অবশিষ্ট নাইট্িক আসিড-বাঁপ 
জলে দ্রবীভূত হইয়। যায় । 

এই উপায়ে নাইটিক আসিড প্রস্তুত করিতে হইলে চিলির পরবরাহের উপর নির্ভর করিতে 

হয় এবং যানবাহনের সমন্তার সমাধান করিতে হয়| যুদ্ধবিগ্রহের সময় এইরূপ সরবরাহ ব্যাহত 

হওয়া স্বাভাবিক । এই সকল কারণে উপায়টি সহজ হইলেও সর্বদা এবং স্বদেশে প্রষোজ্য হইতে 

পারে না। ভারতে এখন পযস্ত যেটুকু নাইটি ক আযসিড তৈয়ার হয়, তাহ! অবশ্থ এক্স প্রণাঁলীতেই 

হইয়! থাকে । 

১৯-৯২ 1 “আন্ক-প্রপাভলী৮বাতাসের অফুরন্ত নাইটোজেনকে 

নাইট্িক আটিডে পরিণত করার কল্পনা বহুদিনের । বিক্রিয়াটি তাঁপগ্রাহী 

বলিয়] অত্যধিক উত্তীপের সাহাধ্যে নাইজ্রৌজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক 

সংষোগে নাইট্রিক অক্সাইড কিয়ৎ-পরিমীণে পাওয়া সম্ভব । ১৯০৩ গ্রাষ্টাবে 

বাকল্যা্ড ও আইডের (31015519170 &. 5.) প্রচেষ্টায় গ্রচুর পরিমাণে এই 

সংষোগ সাধন এবং নাইট্রিক আসিডের উৎপাদন সম্ভব হয়। 

ঘ5+0027-2)0- 43200 ০8101165, 

এই প্রণালীতে একটি বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ৩* ০০” মেপ্টিগ্রেডেরও অধিক উষ্ণতীয় একটি বিদ্যুৎ- 

শিখার ভিতর দিয়! শুষ্ক বাধুর প্রবাহ পরিচালিত কর হইত । প্রচণ্ড উত্তাপে বায়ুর শতকর1 ১৫ 

তাগ অশ্লিজেন নাইটি অ্পাইডডে পরিপত হইত । উহাকে দ্রুত ঠাও করিলে উহার সহিত অপ্লিজেন 
মিলিত হইয়। নাইট্রোজেন পার“অল্লাইড উৎপন্ন হইত। কয়েকটি পাথর-পূর্ণ টাওয়ারের উপর হইতে 
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প্রবাহিত জলধারাতে এই নাইট্রোজেন পার-অল্লাইড শোষণ করিয়া নাউটি,ক আ্যালিড তৈয়ারী করা 

হইত । 

[1 ০0২ হ+ 20 
20408 2৯ 120, 

এই পদ্ধতিতে নাউটিক আ্যাসিড প্রস্তুতির জন্য কাচীমাল, বায়ু এবং জল সর্বত্র বিনামূল্যে 
পাওয়া বায়। কিন্তু ইহাতে প্রচুর বেছ্যুতিক শক্তির প্রয়জন হয় । শুতরাং যে সব দেশে জলপ্রপাত 

হইতে সম্তাষ বৈছযাতিক শক্তি সংগ্রহ করার উপাধ নাই, সে সব দেশে এহ প্রণালী কখনও প্রঘোক্য 

নয। নরওয়ে, আমেরিক! প্রভৃতি দেশে এহ উপায়ে নাইটি ক আসিড প্রস্তুত কর! হইত, কিন্ত 

উহাতে খরচ অত্যন্ত বেশী পড়ে। পরে আমোনিয়ার জারণ হইতে আনক সম্তায় ইহা তৈয়ারী 

সম্ভব হইয়াছে । এই কারণেই এই প্রণালীতে এখন মার কোখাঁও নাইটিক আসিড তৈযাবী 

হয না। 

১৯-২৩। £শুস্গুক্বীল্ডপ্রপীতণী৮--সহজে ও স্বপ্পব্যষে 
হেভার-প্রণালীতে আজকাল আযামোনিয়! পাওয়। যায । বাতাসের দ্বারা এই 

হেভাব আামোনিযা জারিত করিয়। নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত করা হয়। 

নাপিত প্রার্টিনাম জালি প্রভাঁবকের সাহাষ্যে এই বিক্রিয়াটি অতি সহজে ৪ 

স্বল্পব্যয়ে এত দ্রুত সম্পন্ন কবা সম্ভব যে বমানে অধিকাং* নাইটিক 

আসিড এই উপায়েই প্রস্তুত হয়। 
এবৈলু্ +505৯4]০+6৮50 
230+ ০৪. ৎ04 
বঃ0++৮720-5া0.1005 
আনা 087 লা 9৪+20)+50 

রি ই ভি, 

ঁ এ টি 

201 /1উ ৬ * 

ইনি ভি নিবি 
হি পটটএতদিকে ৮512 রে 

শ) [ডে 11112 
তেরি | ভ ঞ ৪৬, 
55 ৮2৮৩ 5৫ 
সপন | (2 
টি 1 4 
র্বকি প্র টি ও 

122 পি 
6৮১৫৬? শ্ টিন +8৪০ 285. (০৯৬৬ ০৯ এটিি 77 18 
224822122 চে ০৮০০: 

রঃ হন ০ 

চিত্র ১৯ড-_-ওস্ওয়ান্ড-প্রণালীতে [205 প্রস্ততি 

১ম-১৭ 
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১:৮ আয়তন অন্ুপাঁতের আমোনিয়া ও বাতাসের একটি মিশ্রণ একটি 

তপ্ত প্রাটিনাম তারজালির ভিতর দিয়া পরিচালিত হয়। প্রাটিনামের 

ভারজালিটি একটি শোলাকাব বাক্সে আকারে লওয়া হয়। উহা তলদেশ 

পর্সেলীন প্লেট দ্বার] বন্ধ থাকে (চিত্র ১৯ড)। বাক্সটির ব্যাস ৮" এবং 

উচ্চত1 ১৩৬ থাকে । গ্যাস-মিশ্রণটি বাক্সের ভিতর প্রবেশ কবিষা তাঁরজ্ঞালি 

অতিক্রম করে। প্রথমে বৈদ্যুতিক উপাঁষে 'তারজালিটি ৭০০ সেট্টিগ্রেড 

উষ্ণতায় রাখা হয । পবে বিক্রিষার ফলে ষে উত্তীপের স্টি হয় তাহাতেই 

প্লাটিনীমটি তাপিত অবস্থায় থাকে । আযমোনিয়ার শতকরা ৯* ভাগেরও বেশ 
ইহাতে নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হইয়। যায়। যে গতিতে গ্যাস-দমশ্রণটিকে 
তারজালি অতিক্রম করিতে দেওয়] হয় তাহার উপর এই বিক্রিয়াটি অনেকাংশে 

নিঙর করে। আস্তে আন্তে গ্যান পরিচালন] করিলে সাধাবণত: নাইট্রোজেন 

পাওয়া! যাঁষ। নিগত নাহট্রিক অক্সাইওকে ষথাবীতি ঠাণ্ডা করিয়া বাতাসের 
সাহায্যে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডে পরিবন্ঠিত কব! হয়। ভুলে এই গ্যাস 
শোঁধণ করিয়া নাইট্রিক আসিড উৎপন্ন কব! হয। হেভাব-প্রণালা-জাঁত 
আমোনিয়ার মোট উৎপাদনের বৃহৎ অংশহ নাইট্রিক আসিঙ প্রস্তুতিতে 
ব্যয়িত হয়ু। 

১৯-২৪। আইভি, আযসিডেল্স শর্মহ 1১) নাইট্রিব 
আসিড একটি বর্ণহীন তগনল পদাথ, ঘনত্ব, ১৫২। বাতাসে উগ্মন্ত খাঁকিলে 

উহ! স্বতংই ধূমায়িত হইতে থাকে । সাধাপ্ণণ উ্ণতাতেেও শাঁহট্রিক আসি 

অল্প-পবিমাঁণে বিযৌজিত হইয়া থাকে । 270১৯ ,05+7১0 
নাইটি আ্যাসিডের শ্ফুটনান্ক ৭৮ সেপ্টিগ্রেড বিত্ব গাঢ় নাইটিক আযাদিড ধুটিবার সময় 

নাইন্রোজেন পার অক্প।ইড, জল ও অক্সিজেনে বিপ্লেষিত হইয়। যায়। ইহার হ'ল আসিডে 

জলের পরিমাণ বাড়িতে থাকে । হৃতরাং বিশুদ্ধ নাইটিক আআসিড পাতিত কর' সম্ভব লয়। 

ভলেয় পরিমাণ বাড়িযা যখন পাইটিক আ্যাসিড শতকর| ৬৮ ভাগে দাডায তখন উহা ১২ ৪ 

মেন্টিগ্রেডে ফুটিতে থাকে এব" অবিকৃত অবস্থায় পাতিত হইতে থাকে । 

নাইট্রিক আযাসিডে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড সহজেই দ্রবীভূত হয়। 
504 ভ্রবীতৃত আসিডকে ধূমায়মান নাইট্রিক আাঁসিড বলা হয 107277 

1716010 8010) 1 

(২) মাইট্রিক আযাসিভ একটি তীব্র অপ্। ইহার হাইডোজেন ধাতৃহারা 
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প্রতিস্থাপিত হয এবং ক্ষারকের সহিত ক্রিয়ার ফলে ইহা লবণ ও জল 

উৎপাদন করে :__ 

লর05- 7 +109- 

18+গারাব0৯-1%8005)2+ ৮2 
নাব০0*+0ল বলার 0++ ৮50 

নাইট্রিক আমিভ হইতে উওত লবণকে নাইট্রেট বলা হয়। ধাতব! 

ক্ষণারক বস্তর নাইট্রিক আযাঁসিডের ক্রিয়ার সাহাষ্যে নাইট্রেট প্রত্তত করা যাঁয়। 

গা নাইট্রিক আাসিভ, ষদি উত্ত্চ বাম! পাথরের উপর ফোটা ফোটা ফেলা! 

যায় তাহা হইলে উহ! বিশ্লেঘিত হইয়া! নাইট্রোজেন পাব-অক্সাইভ, অক্সিজেন 

2 ূ 
হত 

চিত্র ১৯৮--নাউটি ক আসিডের বিশ্লেষণ 

ও জলে পরিণত হয় (চিত্র ১৯০)। হিমমিশ্র-আবৃত একটি ঢ-নলের ভিভর 
দিয! উৎপন্র গ্যাস-মিশ্রণটি প্রবাহিত করিয়া [204 এবং জল তরলিত করিয়। 

লইলে অক্সিজেন জলপূর্ণ গ্যাসজারে যথারীতি সংগ্রহ করা যায়। 
47059 _ এটি 2০ +21720+ 00১ 

(৩) নাইট্রিক আসিডের জাঁরণ-শক্কি সমধিক । 
(ক) অধিকাংশ অধাতব মৌল গাঢ নাইট্রিক আসিডের সহিত ফুটাহলে 

উহার! জারিত হইয়া অক্সাইড বা অক্সি-আযাসিভে পরিণত হয়। যথা £__ 

কার্বন ও সিলিকন হইতে ষথাক্রমে কণর্বন ভাই-অক্সাইভ ও সিলিকাপৃ[ওয়া 
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যায়। ফসফরাস, আয়োডিন, সালফার হইতে সেইবূপ ফমফরিক, আয়োডিক 

ও সালফিউরিক আ্যামিভ পাওয়া যায়। এই সকল বিক্রিয়াতে নাইট্রিক 

আাঁসিভ বিজারিত হইয়! সর্বদাই নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডে পরিণত হয়। 

015, 812, 2 ও 02-এর উপর নাইট্রিক আসিছের কোন ক্রিষা! নাই । 

০+477095 ১০০৪+ 41029412750 

514+-4771095 »5105+410১+277250 
4০041017703 7502554750044+5102+509 

12107055203 + 10205441750) 

১০+-০971003 -175590414+0025+ 2720 

পরীক্ষা! £ একটি জারে অল্প পরিমাণ নাইটিক আযাসিডর ভিতব একটি অবলন্ত কার্ধালব 

টৃকর! ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে উহা! আরও তীব্রভাবে ভ্বলিতেছে। 

পরীক্ষা 2 একটি বেদিনে কিছু কাঠের গুড] লয়! বালিখোলাতে বেশ উত্তপ্ত কবাত 

হইবে । যখন উহা "বশ 5গু হইয়! উঠিবে, উহাব উপর কয়েক ফোট! গাঁট নাইটি ক আ্যামিড দিলেশ 
উহা! শ্ফুলিল্ সহকারে জ্বলিয়! উঠিবে। 

(খ)ট মৌল ছাঁডাও অনেক যৌগিক পদার্থ ৭ নাইট্রিক আঁসিডে জাবিত 

হইযা থাকে । যথা]: আযোভডাইড ও ব্রোমাইভ যৌগসমৃহ হতে 

আযোডিন ও ত্রোমিন নিগত হয , সাঁলফাব ডাঁই অক্সাইড সাঁলফিউবিক 

আঁসিডে এবং ফেরাঁস সালফেট ফেরিক সাঁলফেটে পবিণত হয । 

67:0+81703- 605+3812+20+ 4820 
6790++3171550++2ল03-3882(90$)+ 20+ 4350 
9০১+27)0%-517550++2102 
3759+2ল0*-39+4720+20 
(গ) গাঢ হাইড্রোক্োরিক আঁদিডেব সহিত গা নাইট্রিক আসি 

উচ্নাদেব তৃল্যাঙ্কের ৩ ১ অন্পাতে মিশ্রিত কখিলে উহাকে অগ্নরাজ বা ৪0703 

1681৪ বলে। উহাতে গোল্ড, প্লাটিনাঁ প্রড়তি বগধাতও দ্রাব্য । বস্তৃ-্ 

হাইড্রোক্লোরিক আসিড এই মিশ্রণে নাইট্রিক আঁসিভ দ্বাব| জাবিত হইষা 
ক্লোরিন উৎপন্ন করে :-_ 33014 70325 012+001+21750 

(ঘ) অনেক টজৈবজাতীয় যৌগকেও নাইট্রিক আ্যাঁসিড জাঁরিত কবে। 

তাপিন তৈল, কোহল প্রভৃতি পদার্থ মাইট্রিক আযমিডের সংস্পর্শে জলিয়া 

ওঠে 'এধং জারত হইযা যায়। কোন কোন জৈব-পদার্থের সহিত নাইট্রিক 



নাইট্রোজেনের /ষীগসমহ ২৬১ 

আ্যামিডের বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রে-যোগ উৎপন্ন হয়। যেমন বেনজিনের 

সহিত নাইট্রিক আযাসিডের ক্রিয়াব ফলে নাইট্রো-বেনজিন পাওয়। যায়। 

06775610325 067502+1720 

(৫ বিভিন্ন ধাতুব উপর নাইীট্রিক আযাসিডের ক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভৃতি বরধাতুব উপর অবঙ্ নাইট্রিক আযাসিডের কোন ক্রিয়া 
নাই। কিন্তু অন্ান্ত প্রায় কল ধাতুর সহিতই নাইট্রিক আপিড বিক্রিয়। করে 

এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহার। ধাতব নাইট্রেটে পরিণত হয়। দ্ুই-একটি 
ক্ষেত্রে ছাড়া, নাইট্রিক আসিড ও ধাতুর ক্রিযার কলে প্রায়ই নাইট্রোজেনের 
কোন অক্মাইড ব| আমোনিয়া উৎপন্ন হইয়া খাকে। এই জাতীয় বিক্রিয়া 
হইতে কি কি উৎপন্ন হইবে তাহা নাইট্িক আয।সিডেব গাঁস্থ, উষ্ণ্ক। এবং 

ধাতুব প্র্কতিব উপব নিভব কবে। নিম্নে কষেকটি ধাতুর সহিত নাইট্রিক 
অ)াসডেব বিক্রিয়া সমীকরণ দেওয়। হইল ১ 

(ক) ম্যাগনেপিয়ামের সহিত, 
লঘু ও ঠ1গ] নাহটি,ক আ্যাসিভে, 1154 27 0০518 (বৈ 05)54+ [5 

(খ) কপারের সহিত, 
(1) গা ও উদ্ণ আসিঙডে, 

0৮474171035 08(1০0১).+20৪+25150 

(11) নাতিগাট ও 21৩1 আনিডে, 
30৮+8111%08-598(৯0০)৪+2109+ ৮280) 

(101) লঘু ও ঠা আযসিডে, 

400+107-0 ১০০০৪ (৭0)3) শঁ ৪0 +517180 

(গ) জিন্কের সহিত, 
(:) লগু ও ঠাণ্ডা জ্যাপিডে 

47707101203 লতা (03) 8৬)7573909 

(11) নাতিগ'চ ও ঠাণ্ডা আসিডে, 

425751107৯0 ১ 42700005058 75009 ৮1250 

(101) গাঢ ও উ্ণ আ।সিডে, 

হেতু 950১) ১2৭05+2780 

(ঘ) মারকারির সহিত, 

(1) লঘু ও ঠ৩1 আযাসিডে, 
617£-4-87705-3752€২08)%+-210-4+-47780) - 

কিন্ত, আসিডের পরিমাণ ও গাঢ়ত্ব বেশী হইলে, মারকিউরাস নাইট্রেটেব "পরিবর্তে 
মারকিউবিক নাইট্রেট হয় £-- 
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(11) 2178+81 ঘ 05-3738(105)৪-4-2104+47180 

€ঙে) সিঙভারের সহিত, 32৪+47০0১-588057004+2550 

(চ) আয়রনের সঙ্থিত, 
(1) লঘু ও ঠাও1 আযসিডে, 

4ঘ০-+4-107705-548£5(1ঘ 095) + 748 03১+352-0 

(21) গাড় ও উফ আসিডে, 
চ০+670৬ 7 চা (08)5+ 3২08 19780 

(1) অত্যন্ত গাড় নাইটি,ক জআ্যাসিডে একটি বিশুদ্ধ লৌহথণ্ড দিলে উহা! দ্রবীন্ভৃত 
না হতয়] -নিক্ষিয় লৌহে" পরিণত হইয়| যায়। সাময়িকভাবে সেই লৌহ্কের রাসায়নিক গণ 
লোপ পায়। 

ছে) টিনের সহিত, 
() গাঢ় নাইটিক আমিডের ঘ্বার! টিন /3-স্ট্যানিক আ্যাসিডে রূপাস্তবিত 

হইযা যা £ 
59.+20 809 (8237105)5 +20% 04 + 5780 

(7) লঘু ও ঠাণ্ডা আযমিডে 

457)1+40501093 লঞাহ0 0,১08 + চা এ ০%+ 3750 

১৯-২৫। নাইটিক আাসিডের পরীক্ষা! নিষ্লো্ত পবীক্ষার ছ্থাব 
নাইটি.ক আসিড বা নাইট্রেটের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পাবে। 

(১) পদার্থটিকে গাঢ় সালফিউরিক আযসিড ও কপারেব ছিল] সহ উত্তপ্ত করিলে পিল বা 

লাল গাস (0৪) বাহিব হইবে । 

(২) পদার্থটিব লঘু ড্রবণের সহিত ফেব স 

সালফেট দ্রবণ মিশাইয়। একটি টেস্ট-টি্টান 

লইতে হইবে। তারপর আন্তে আন্ডে টেড্ট- 

টিউবের গা বাহিয়! কিছু গাঢ সালফিউবিব 

আ্যসিড ঢালিয়! দিতে হইবে। লাঁলফি-্টরিক 

আযাদিড ভারী বলিক়। উহা ভ্রবণেব নীচে 

জমিবে। আসিড ও পূর্বোক্ত দ্রবণের সংযাগ- 

স্থলে একটি খয়েরী বা বাদামী রংয়ের বলয ব! 

চক্র হইতে দেখা যাইনে। ইহাতে নাইট্রেটে 

অস্তিত্ব বুঝ| যায়, কারণ, নাইট্রেট ও আ্যাসিডেব 

সংস্পর্শে পাইটি ক আযাসিড হয । নাইটিংক আসি 

টিন্ত্র ১'৭--170)-এর বলয়-পবীক্ষা ও ফেবান সালফেট হইতে [0 উৎপন্্ হয । 

এই 20 ফেব়্াস সালফেটের সহিত মিলিয়া £850$, 0 ঘিযৌগ উৎপন্ন করে। 



নাইট্রোজেনের যৌগদমূহ ২৬৩ 
৪03 শশী তা ১০৫ ভি [ঘ৪7330$ শান 71০, 

67530,+277108+37890-3088(50,)১+4780+20 
ঢ০৭০$+-07- দ90৬, 0 

[ খয়েবী] 

ইহ।কে নাইট্টরটের বলগ্ন-পরীক্ষ] (175 6550) বলে (চিত্র ১৯৭)। 

") কয়েক ফেট! পাইট্রট লবণ ও কিছু গাঢ় [78504 একটি বেমিনে লইয়! উহাতে 

অতি সামান্ত ব্রুসিন (8:9০৮০৪) দিলে মিশ্রণাচ তৎক্ষণাৎ উচ্ছল লাল বর্ণ ধারণ করে। 

১৯-২১৬। নাইটি স্ আ্যাসিডেল্ত ব্যলহাল্স £ 
১) ল্যাবরেটবীতে পরীক্ষায় বিক্রিয়ক হিসাঁবে ইহ! ব্যবহৃত হয়। (২) নাইট্রিক 

আযাসিডের প্রধান চাহিদা__নাইট্রোগিসাবিন, পিকরিক-আযাসিভ, টিএন-টি 
গভৃতি বিক্ষোবক প্রস্ততিতে । (৩) কুন্পসিম বও, কৃত্রিম সিক্ক, সেলুলয়েড 

প্রভৃতি তৈয়াবী কবিতে৭ নাইট্রিক আসিডেব প্রযোঁজন ” হুয। 

(৭) কোন কোন বৈদ্যনিক ব্যাটাপী ধা সেলেও নাইটরিক আসিড 

ব্যবহৃত হয়। 

১৯ ২এ। নাইটে [জেনেন্র প্রাকৃতিক বিলিতনিন-চ ্রু 2 
নাহটোন্ন মোল বাতাসে প্রচ পবিমাণে আছে । আবাব জীবজগতে প্রীণী- 

দু ৭ উদিদ দেহেও প্রোটিন হিসাবে নাইদ্রোজেন-যৌগ বগল পরিমাণে 

বিচ্যমান। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রোটিন ব্যতীত প্রাণীজগতের অস্তিত্ব ব1 বৃদ্ধি 

মোটেহ সম্ভব নয। প্রোটিণ্র জন্য৪ প্রাণী ও উদ্িদের নাইট্রোজেন খুবই 

প্রযোজন | কিন্ত নাইটোজেন অপেক্ষা নিপ্ষিয়। স্থতবাং বাতাসের এই 
ন*ইড্রেজেন সরাসবি কাজে লাগান বা জীবদেহে উহার রাস।য়নিক মিলন 

"টান সম্ভব হয়না। 

গ্রকৃতিব নিয়মানসারে বাঁতাসেব নাইট্রে।জেন অন্তান্য উপাষে জীবজগতে 

পক্ষে সহক্লভা হইয়। থাকে । 

(১) 'আকাশেখ মেঘে বিদ্যুৎক্ষবণের ফলে নাইট্রিক অক্সাইডের সহি হয 

এপ" পবে উহা নাইট্রিব আযাসিডে পরিণত হয়। বৃষ্টিপ জলে দ্রবীভত হইয়। 

উহ মাটিতে আসে এবং মেখানে উহ] প্রশমিত হই'ঘ। বিভিন্ন ই 

স্ষ্টি করে। এই নাইটরেট উদ্দিদ্ গ্রহণ কবে এবং প্রোটিনে রূপাস্তবিক্ত করে । 
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আনুমানিক হিসাবে দেখ যাষ গডে প্রতিদিন প্রাষ ছুযু লক্ষ মুণ নাইট্রোজেন 

এই ভাবে বাধু হইতে অপসারিত হয় । 

0 720 জমির 
শব ১+০১-৯০--৮ব০১- ৯লাব০১+৮ নাইট্রেট 
(বাতাস) ক্ষার 

(২) লিগ্ুইমিনাস্ জাতীয় গাছের শিকডের উপর একপ্রকার অন্কুর জন্মে, 

উহাকে নডিউল (0০৭416) বলে। এই নডিউলে অবস্থিত একপ্রকার রাবি 

টিবিষ! সোজ স্থগি বাতাসের নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করিয়া উ়্িদ- 

থাছ্ের উপষোগী করিয়। থাকে । 

এই দ্রইটি উপায়ে উদ্দিদ উহার প্রোটিন সংগ্রহ কবে। জন্তব1 সবদাঁই 

উদ্িদ হই, খাছ্য গ্রহণ কর্রিযা নিজেদ্দেব প্রোটিন সঞ্চঘ কবে। জজ্কাদব 

ভিতব যাহার] মাঁ"সাশী উহার! আবাধ অপব জন্তব মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি 

হঈতেও নিজেদের প্রোটিন পায়। মানষ উদ্দিদি ও অন্যান্ত পশুজাত জবা 

হইতে তাহার প্রোটিন তৈয়াপী কবে। 

এইভাবে সমস্ত জীবজগতে বাধুর নাইট্রোজেন বাব্হত হইলেও মোটামুটি 

বাধুমগুলের নাইট্োজেনেব পরিমাণ প্রা স্থিব থাকে । শাহাঁর কাঁণ্ণ, 

কতকগুলি বিপরীত ক্রিয়াঁও প্রকৃতিতে সদাসর্বদ] ঘটিতেছে এবং উহাব কন্সে 

নাইটোজেন মৌলের উৎপাদন হইতেছে । 

উদ্ভিদ বা জীবজন্তু ধসের পব উহার পচন শক হয। ইহাতে"উভাদেব 

প্রোটিনসমহ আমোনিয়। বা আমোনিষাম যৌগে পবিণত হয। জমিতে এহ 

সকল পদার্থ বিভিন্নপ্রকাধ ব্য।কটিপিষার সাহাঁষো প্রথমে নাইউ্রীইঢ এব" পরে 

নাইটেটে পবিবতিত হইযা যাঁষ। এই সমস্ত ন।ইছেটের কতকাংশ উদ্ভিদ 

থাগ্্মপে গ্রহণ কবে । কিন্ত অপরাংশ আবার এক প্রকার ব্যাকটিবিয়াব দ্বার! 

নাইট্রোজেনে বূপাস্তরিত হইয] বাতাসে ফিরিঘ। যায । এইভাবে নাহটেছেন 

বায় হইতে অপসারিত হুইযা জীবজগতে প্রবেশ করে, আবার জীবজগতেব 
ংস ও পচনের ফলে উহ] বাফুতে ফিবিযা আসে। ইহাকেই নাইট্রোজেনেব 

প্রাকৃতিক ভ্িবর্ভন-চত্র বলা! হয। প্রকৃতিতে এই বিপরীত পরিবর্তন গুলির 

ভিতর একটি সঙ্গতি সর্দা বতমান থাকে যে বাতুতে নাইট্রোজেনেব 
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অন্ঠপাতটির ফোন ব্যতিক্রম হয না। নাইট্রোজেনের এই পরিক্রম-চক্রাটকে 

আমর] নিয়্লিখিত উপায়ে প্রকাশ করিতে পারি £-- 

ইন্ট্রোহেন বিব হন চক্র 

১৯-২৮। মাইজেোজেন্নেল্স হ্দন্ন € ছা৪00৮ 02 
ব1£০৪০৪)--বতমান যুগে কিন্ত মানুষের নাইট্রোজেন-যৌগেব প্রয়োজন 

অনেক বাড়িয়। গিয়াছে | শাহাব কষেকটি কারণ আছে £-(১। লোকসংখ্যা 

বুদ্ধি পাঁওষাঁর জন্য খাছ্যের প্রয়োজন বেশ। হইয়াছে । অতএব জমির উৎপাদনী- 

শক্তি বাডান দরকাব। এইজন্য বহু রুত্রিম সাপেব প্রয়োজন । সুতরাং 

আযামোনিয়াম লবণেব বিস্তর চাহিদ|। (২) বর্তমান যুগেব জীবনযাত্রাব বহু 
উপকরণ প্রপ্তত কবাব জন্য নাইট্রিক আ্যাসিডের প্রয়োজন । (৩) বর্তমান 

সমরোঁপকবণেব একটি প্রধান প্রয়োজন বিস্ফোরক ভ্রব্য এবং আধকাংশ 

বিস্ফোরকই নাইট্রিক আসিঙ হইতে হৈয়ারী। 
এই সকল প্রয়োজনে মান্ধষকে প্রচূব পরিমাণে আযামোনিয়া বা নাইট্রিক 

আযসিড প্রস্তর কবিতে হয়। প্রকৃতির দানে ইহার সন্কুলান হয না এবং উহা 

আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্টের পক্ষে সহজলভ্য নয়। অতএব বাত।সেব অফ়রস্ত 

নাইট্রোজেনের কিয়্দংশ যৌগে পরিণত করা ছাঁড়া গত্যন্তর নাই । এই 
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শতাবীর বিজ্ঞানীর! চারিটি উপায়ে বাষুর নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করাব 
চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছেন । ইহাকেই নাইট্রোজেন-বদ্ধন বলা হয়। 

(ক) বার্কল্াণ্ড ও আইড প্রণালীতে নাইট্রিক অক্সাইভ উৎপাদন ও 
উহাকে ন'ইটিক আসিডে পরিণত করা সম্ভব । অতিরিক্ত ব্যয় ও প্রতৃত 

বিছ্যুত্শক্তিব প্রয়োজন হয় বলিয়! উহা! এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে । (পৃঃ ২৫৬) 

(খ) সারপেক প্রণালীতে বক্সাইট খনিজ (41905) ও কোক নাই- 

ট্রোঞ্েনেব পরিবেশে ১৮০০ সেন্টি উষ্ণতায় আযালুষিনিয়াম নাইট্রাইডে পরিণত 

কর] হপ্প। উহাকে পরে স্টামের সাহায্যে আর্দ্র-বিশ্লেষণ করিলে আযামোনিয়া 

পাঁওয়! যায়। কিন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া এই পদ্ধতির আর প্রচলন নাই £ 

(গ) হেভাব প্রণাঁলীতে নাইট্রোজেন ৪ হাইড্রোজেনেব সংযোগে 

আযমোনিয়া প্রস্তত হয়। বন্বধতঃ এই প্রণাঁলীতেই প্রায় সমগ্র নাইট্রোজেন- 
বন্ধন সম্পন্ন হইতেছে । (পৃঃ ২৩৮) 

(ঘ) সাঁয়নামাইড প্রণাঁলীতে কালসিয়াম কার্বাইভ নাইট্রোজেনে উত্ত্ 

কবিয়া নাইট্রোলাইম পাওয়া যাষ। উহার আর্রঁ-বিশ্লেষণে আামোনিয়া 

উৎপাদিত হয়। এই উপায়েও কিছু নাইট্রোজেন-বন্ধন কব! হয়। ( পৃঃ ২৩৭) 

বিহস্প অশ্র্ান্ত্ 

হ্যালোজেন গোষ্ঠী 
সপ্ূদশ *তাবীতে গ্রবার (0518061) সমুত্রজাত লবণ [ সোডিয়াম 

ক্লোরাইড 7 ৪ গাঁট সালফিউবিক আ্যাঁসিডেব মিশ্রণ পাঁতিত করিয়া একটি 

গ্যাস প্রস্তত করেন । উহাকে তখন “লবণের স্পিরিট বা গ্যাস” বল] হইত্। 

১৭৭২ সালে প্ররিপী লক্ষ্য করেন যে এই গ্যাপটি ছলে অত্যন্ত দ্রবণীয় এবং 

উহার জলীয় দ্রবণ অগ্রীত্মক। ইহার নামকরণ কপ] হয়, “মিউরিয়াটিক 

আযসিড”। এঅ্ত্ব হেতু ল্যাঁতয়সিয়র গ্যাসটিকে কোন অধাতব অক্সাইড মনে 

কণ্বতেন”" শীলে ম্যাঙ্গানি ডাই-অক্সাইডের সহিত এই মিউরিয়াটিক 
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আাসিড উত্তপ্ত করিয়া একটি হরিতাভ গ্যান পান। মিউরিয়াটিক 

আমিডের জারিত পদ্দার্থ মনে করিয়া হঁহার নামকরণ হয় অক্সি-সিউরিয়াটিক 
আাসিড। বস্তন্ধঃ ইহাই ক্লোরিন। ডেভি (19৪৬5) এই গ্যাসটির সমাক 

পরীক্ষা করেন এবং দেখেন উহাতে অক্সিজেন নাই । তিনিই প্রথম প্রমাধ করেন 

যে, এই ভথাকথিত অক্সি-মিউরিযাটিক আঁসিড একটি মৌলিক পদার্থ । 

গ্রীক ০810703 শব্দের অথ হরিত।ভ | এইজন্য তিনি এই গ্যাসীয় মৌলের 

নাম দেন ক্লোরিন | মিউরিয়াটিক আযসি৬ হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের 

যৌগ, সেইজন্য উহাকে বলা হয হাইড্রোক্লোরক আসিঙ। 

ক্লোরিন সমুদ্রের লবণ হইতে প্রথম পাঁওয়। যাষ। গ্রীক ভাষায় 108]3 

অর্থে সামুদ্রিক লবণ পুঝায়, এবং যাহাঁব দ্বারা সামুদ্রিক লবণ উৎপন্ন হয় 

ভাঁহাকে হালোজেন (0519£672) বল। যাইতে পাবে । অতএব ক্লোবিন একটি 

হালোৌজেন । পণে আঁবও তিনটি মৌলিক পদাথখ আবিষ্কত হয, ফ্রুরিন, 

ত্রোমিন ও আযোডিন । ইহাদের ধঃ্ ও প্রকৃতি প্োবিনের অনুরূপ | ইহাদের 

সৌডিযাম যৌগগুলিও সোডিয়াম ব্রোরাইড অর্থাৎ সামুত্রিক লবণেব মত 

বাবহার কবে । তদুপরি বোমাইড 9 আধষোঁডাই ড লবণগুলি সমুদ্রেই পাওয়া 

যাম। স্ততপ্লাং অন্তপ্পপমা এহ চাঁরিটি শোৌলকে একই পরিবাব$ক্ত মনে করা! 

স্রইতে পারে এবং ইহাবা হালোজেন নামে অভিহিত হয। হ্াালোজেন 

হইতে উৎপন্ন দ্বিযৌগিক পদ্ার্থগুলিকে হা।লাহঙ বলা হয। 

জল্লিলল 

চিহ্ন, ঘ. পারমাণবিক গুরুত্ -১৯ ** , ক্রমাঙ্ক -৯। 

২০-১। জউল্লিম-ফ্ুবিন সবাধিক সক্রিয় মৌল এবং প্রায় সমস্ত 

পদাথের সহি ক্রিয়াশীল বলিয়া উহাকে মৌল অবঞ্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া 

আদৌ সম্ভব নয়। বিভিন্ন যৌগরূপে ফ্ুরিন পাওয়া যায়, হন্মধ্যে তিনটি খনিক্ত 

বিশেষ উল্লেখষোগ্য £-- 

১। জুয়েরস্পার (815,0:40582) ০8৮ 

০ | ফ্লুয়োব-আপেটাউটঠ(ম15০:-৫১০৪৫০), 08, 3098 (005)? 

৩। ক্রায়োলাইট (05০1:05), বিন 5৮]চও 

কোন কোন গাছে এবং জন্তর দাতে ও হাড়ে স্বল্প পরিমাপ ফ্লোরাইড খ।কে। 
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১৭৭১ শ্রীষ্ঘাকধে শালে প্রথমে ফ্রুয়োরম্পার ও গাট সালফিউরিক আআসিড ফুটাইয়া! হাইডরো- 
ফ্লোরিক আ্আসিড প্রশ্থত করেন 12ডেভিই প্রমাণ করেন যে হাহিড্রোক্রোরিক আযসিডের মত 

হাইদ্ভ্রোয়োরিক আযসিড হাইডোজেন ও একটি অজ্ঞাত মৌল ফ্ল;ঃরিনের যৌগিক পদার্থ। কিন্ত 
ডেভি উহ]! ₹ইতে ফ্লরিন মৌলটি পৃথক করিতে সমর্থ হন নাই। পরবর্তী বিজ্ঞানীদের ম্লবিন 
আবিষ্কার করাব নমস্ত চেষ্টাই বিফলতায় পর্যবসিত হয়। (তাহার কারণ, ক্লুরিন এত সক্রিয় 

য্ উহা উৎপন্ন হইলেও জল বা যে পাত্রে উহা! উৎপন্ন হয় তাহারই সহিত বিক্রিয়া! করিয়! 

ষে'গে পবিণত হয় ) বিছ্যুর্থবশ্লেষণের দ্বাবা যৌগ হইতে মৌল প্রস্তুতির একটি পদ্ধতি আছে । 

কিন্ত এই প্রক্রিয়াতেও হাশড্রোফ্লোরিক আসিড হইতে ক্ল,রিন পাওয়! সম্ভব হয় নাই। হুহাব 

জল'য় দ্রবণ বিছ্বাৎ বিশ্বেষণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন কবে। আর জনার্দ হাইড্রোফ্লোবিক 

আযাদিড আদে। বিছ্যুৎপরিবাহী নয়, উপরস্ত উহ] অত্যন্ত উদ্বায়ী এবং বিষাক্ত । 

গোব (০০6) প্রথমে দেখান যে অনার্র হাউদ্রোয্পেরিক আসিডে পট।সিয়।ম হাহর্রে।জেন 

ক্লোবাইড (41758) দ্রবীভূত হয এব* এই দ্রবণটি বিছ্যুৎ-পরিবাহী। প্রাটিনাম-ইরিডিষ।ম 

সন্কর ধাতুর পারে উন্ন ড্রবণকে বিদ্যুৎ্বিশ্রেষিত কিয়]! মযসা (2%0019580) ১৮৮৬ খানে 

সর্বপ্রথম বিন আবিষ্ষাব করার $তিহ অভন করেন। 

২২০-২। স্তর পল্লীক্ষা £  অযর্সার ধরিন প্রস্তির 
পবীক্ষাটি ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ। তিনি প্লাটিনাম ইরিটিয়াম স্কর ধাতুর একটি 
ঢ-নলে এই পবীক্ষাটি সম্পন্ন করেন। [0-নলটির দুইটি মুখ ধ্ুযোরম্পাব 

নিমিত কর্ক দ্বার] বদ্ধ কব] হয। এই কর্কের ভিতর দিয়া সেই একই সন্কর-. 

ধাতুব দুইটি তড়িদ্বার প্রবেশ কবান হয়। তভিদ্্ীর ছুইটি নীচেব দিকে 

অনেকট। চ্যাপ্টা কবা ছিল। কর্ক-ছুইটিপ চারিদিকে উত্তমব্পে গাঁলাদ্বাব' 

বন্ধ কবিয়। দেওয়া হয় যাহাতে কোনরূপ ছিদ্র না থাঁকে। উত্পন্ন গ্যাস 

বাহির হওয়াব জন্য [0-নলের ছুই পাঁশে দুইটি সরু নিগম-নল ছিল । 

একটি বড পাত্রে এই ঘ-নলটি তরল মিথাইল-প্রৌবাইডে (ম্বটনাঙ্ক- ২৩০) 

নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয় (চিত্র ২৭ক )। 

পটাসিযাম হাঁহড্রৌোচেন-বোবাইড অনাদ্র হাইড্রোস্বোরিক আযাঁসিডে 

দ্রবীভূত কবিয়া ঢ-নলে লওযা*ক্য। তভিদ্বাঘ্দ দুইটি ব্যাটাবীর সক্তিি 

মংযোগ করিযা দিলেই ৬ভিৎ-বিশ্লেধণ স্তক হয় এবং পরা-প্রান্তে € আনোডে ) 

ক্লরিন পাওয়। যায়। প্রচুব পরিমাণ তবল মিথাইল ক্লোরাইডে 0/-নলটি 

নিমজ্জিত র”াখয়া উহাকে খব শীতল রাখী হয় ১ নতুবা হাইড্রোঙ্রোরিক 

আমিড উবিয়্া যাইবে । 



ফু্িন হ৬% 

লেগ +75+72141 7727 চিল উহা বির িবি বপন বিল 
বাহির হইয়া আসে। এই ফ্লুরিনের সহিত ধরন আযাসিড অবস্থাই 
মিশ্রিত থাকে । অতঃপর ইহা একটি প্লাটিনাম নিয়িত সপ্ল শীতকনলে 
প্রবেশ করে। এই নলটিও মিথাইল-ক্রোরাইডে রাগ! হয় । ইহাতে অধিকাংশ 

$ 

চিত্র ২"ক-ম্রন প্রস্তুতি 

হাইডৌঞ্োরিক আীসিড তরলিত হইয়া যায়| ঠৎপর গ্যাঁসটি শুষ্ক সোডিয়াম 

ফ্লোরাই ড-পূর্ণ ছুইটি প্লাটিনাম-বাঁলবের ভিতর দিয় প্রবাহিত হয়। ফলে, 

গ্যাঁসটি সম্পর্ণবূপে হাইড্রোফ্রোরিক আসিঙ হইতে মুক্ত হয় এবং বিশুদ্ধ ফ্ুরিন 

গ্যাস পাওয়া ষায়। বায়ুর উর্ধরদ্রংশের দ্বার। উহাকে প্রাটিনাম পাত্রে সংগৃহীত 

কর! হয়। 

২০-৩। জ্রু়ল্িনেক্র শর্ঘ 2 ফুরিন একটি তীব্রগন্ধযুন্ত ঈষৎ- 
গত বর্ণেপ গ্যাম। গ্যাসটি বিষাক্ত এবং বাষু অপেক্ষা ভারী। 

ফ্ুরিনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সকলের চেয়ে বেশী। নাইটোদেন, 

অক্সিজেন ও নিষ্ষিয় গ্যাস ব্যতীত সমস্ত মৌলের সহিত ইহ] গ্রতাক্ষভাবে 

যুক্ত হয়। 



২৭০ মাধ্যমিক দ্গসাপ়্ন বিজ্ঞান 

হাইড্রোজেনের সহিত ইহ1 সাধারণ উষ্ণতায় এবং আলোর অভাবে ও 
বিস্ফেশরণপূর্বক মিলিত হয়। এমন কি, ইহার হাইড্রোজেন-আসক্তি এত বেশ 

যে অপর কোন হাইড্রোজেন-যৌগ হইতে ইহা হাইড়রোজেনকে বিচ্ছিন্ন করিয়। 

হাইড়োয্রোোরিক আামিড উৎপন্ন করে £-- 

252 1+21320)- 472 +099 

অধিকাংশ ধাতুই ইহার সংস্পর্শে ফ্লৌরাইডে পরিণত হয়। গোল্ড, 

প্লাটিনাম ও কপারের ক্ষেত্রে একটু বেশী উষ্ণত প্রয়োজন হয়। ফসফবাস, 

সালফার, আয়োডিন, ক্রোমিন, কার্বন, সিলিকন, আ্যাঁটিমনি, পটাপিয়।ম 
প্রভৃতি ফ্লুরিন-গ্যাঁসে জ্বলিয়া উঠে ও স্ব স্ব ফ্লোরাইডে পরিণত হয় । 

ফ্লুরিন অন্যান্ত হালাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়। হালৌজেন উৎপন্ন কবে 
ও ফ্লৌবাইডে পরিণত হুইয় যায় :-_ 

20011 27251 015 20874122405 

প্রায় সমস্ত জৈব পদার্থ ই ফ্ুরিনে আক্রান্ত হয় এবং কারন টেউ্রায়ো রাইড, 

হাইড্রোজেন ফ্রেোরাইড ইত্যাদি যৌগ গঠিত হয়। কোহল, তাঁপিন তেল 

প্রভৃতি ফ্লুরিনের সংস্পর্শে প্রজ্লিত হইয়! উঠে । 

ফ্লুরিন গ্যাস ও কহ্িক সোডার ভ্রবণের বিক্রিয়াতে ফ্লুরিন অক্সাইড গ্যাস 

পাওয়া যায় :--১521+220777- 5904575042৪ 

২০-৪। হাইভ্রোভোন্ ক্োন্পাইড লদ্ ৪ হাইড্রোজেন ও 
ফ্লুরিনের যৌগকে হাইড়োজেন ফ্রোরাইড বলে। ইহ1 একটি অগ্র-জাতীয় 
পদ্দার্থ। ইহার জলীয় দ্রবণ হাইড্রোয়ে শরিক আসিড নামে অভিহিত হয়। 

প্রস্ততি £ মৌল উপাদান দুইটির প্রত্যক্ষ সংষোগেই হাইড্রোছেন 

ফ্লোরাইড পাওয়া যাইতে পারে । [518৪ -52]ছা 

কিন্তু সচরাচর মীসাঁর বকষন্ত্রে ফুয়োরম্পারের সহিত সালফিউরিক 

আামিভ পাতিত করিয়া হাইড্রোজেন ফ্রোরাইড তৈয়ারী করা হয়। 

0৪8৪1735905 0890+2লচ 
পাতিত গ্যানটি জলে ভ্রবীভূত করিলে হাইড়্রোক্লোরিক আযসিড পাওয়। 

ষ্বায়। উহা মোম বা গ্যাটাপার্চার বোতলে রাখ! হয়। কাচের বোতল 

ব্যবহার করা,মায় না, কারণ ইহার সহিত কাচের বিক্রিয়া হয়। 



হাইড়োজেন ফ্লোবাইভ ২৯ 

প্লাটিনামের পাত্রে শুষ্ক পটাসিরাম-হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড উত্তপ্ব করিলে উহ! বিধোলিত হইয়! 

যায় এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাসটিকে প্লাটিনাম প্ীতকে ঠাণ্ডা করিয়! 
তন্নল কর! হয় এবং একটি প্রারটিনামের পাজে রাখা হয়। এইভাবে বিশুদ্ধ অনার্ঘ হাইড্রোজেন 

ম্লোরাইড প্রস্তুত কর! যাষ। [রাঃ লা 

২০-ড। হাইড্রোজেন জেোাব্রাইডেল শ্রম হাইড্রোজেন 
খেোবাই৬ একটি বর্ণহীন গ্যাস । ইহা জলে ভ্রবীতৃত হইয়া হাইড়রোক্পোরিক 

আাসিডে পরিণত হয়। হাইড়োফ্লোোরিক আসিড একটি মদ অস। গোল্ড, 

মিলভার, প্লাটিনাম, মারকারি ও লেড ব্যতীত প্রায় সমস্ত ধাতুই হাইড 
ফ্বোেরিক আযামিডে দ্রবীভূত হহয়। হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে । 

[77৮11075750 2775655 চ259 72 

2ালু শা 22252109425 

সিলিকার (বালু ' সহিত বিক্রিয়৷ হাইড্রোফ্রোরিক আসিডের বিশেষ 

ধর্ম। মিলিকা সিলিকন-টেট্রাঞ্ষোরাইডে পবিণত হইযা যায়, কিন্তু আসিডেব 

পরিমীণ বেশী থাকিলে উহ! হাইড্রোধ্ুযো-সিলিসিক আযসিডে পরিণত হয়। 

91002447775 91741217203 91174 1+217 চ_132১106 

কাঁচের ভিতর সিলিক1 এবং অন্তান্ত সিলিকেট লবণ আছে। হাইড 

ধ্লোরিক আ্যাসিডে উশ্লার1 আক্রান্ত হইয়া ধ্ুযৌনিলিকেটে বপাস্তরিত হয় । 
এইজকন্টই হাইড়োফ়েরিক আমিড কাচেব পাত্রে রাখা হচ্ছ ন1। 

- 889105+67চ- ৪291ঢ6+ ৭750 

এই ক্রিয়াগ সাহায্যে কাচের উপর দাগ কাঁটা বা অঙ্কন সম্ভব কাচেখ 

উপবিভাগ পরিষ্কার কবিধ1 একটি মোমের আবরণ দেওয়] হয়। অতঃপব 

মোমের উপব একটি সরু কলম ছাঁব! প্রয়োৌজনীঘ লেখা ব। অঙ্কন খোদাই কব! 

হয়। ইহার উপর হাইড়োফ্রোনিক আঁসিড দ্রবণ ঢালিয়। দেওয়া হয়। অক্কিত 

গানে আমিভ কাচের সংস্পর্শে আসে ও উহাকে আক্রমণ করে, অন্তান্ত স্থান 

মৌমে আবৃত থাকে বলিয়া অক্ষত থাকে । মোমের উপব আযসিডেব 

কো ক্রিয়া নাই। যখন খানিকটা কাচ ভ্রবীতৃত হইয়া যায, আঁসিড ধুইয়া 
ফেল। হয় এবং মোম তুলিয়া ফেলা হয়। হাইড্রোজেন ফ্লৌরাইড গ্যাস 

দ্বারাও কাচের উপর দাগ কাটা সম্ভব। কিন্তু উহাতে অস্বনগুলি অঙ্ুচ্ছ 

হইয়া থাকে । 



২৭২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

হাইড্রোফ্রোরিক আসিড বিভিন্ন অধাতব ফ্রোরাইডের সহিত যুত-যৌগিক 
হি করে। 

[70430 9- 77874 21915425916 

হাইড়োফ্রোরিক আঁমিড একটি ভীত্র বিষ। উহা শরীবের উপর পড়িলে 

যন্ত্রণাপাযক থা হয়। হাইড্রোজেন ফ্লোৌঁবাইভ প্রশ্বাসেব সহিত গ্রহণ করিলে 

বাক্শক্তি গহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 

২০-৬। হাইড্রোফ্লোরিক আিডের পরীক্ষীঃ কোন ফ্োবাইডেব 
পরীক্ষা] করিতে হইলে উহা! একটি কাচের টেস্ট-টিউবে সালফিউরিক আ্যাদিডের সহিত উত্তপ্ত 

করা হয়| টেম্ট-টিউবের মথে একটি কাচ দণ্ডে এক ফোঁটা! জল ধবিলে উহ! প্রথমে খোল! 

হঈয] পরে শক্ত হইয়া যাইবে | যেমন £ 

১102+413ছ-৮5)54+2-80 
39া414780-521729166417+5104 

" ভাইড্রেফ্লোরিব আলিড টেস্ট-টিউবের কাচের সহিত ত্রিয়ার ফলে ৭)! উৎপন্ন ধরে! 

ইহা গ্যাস অবস্থায় বাহারর জলের সংম্পশে আদিলেই ূ5:04-এর উৎপত্তি হয । 74910. 

জলে জমিয়! কঠিন হয় । 

ব্যবহার ৫ (ক কাঁচের উপব লেখাব জন্য ইহ! সর্বদা বাবহৃত হয়। (খ) কোহল- 

শিল্পে বীজবারক হিসাবে উহার ব্যবহার আছে। (গ) সোডিয়াম ও জিঙ্ক ফ্লোর।ইড কাষ্টশিল্লে 

প্রযোজন। 

লেসল্ত্িন 

চিহ্ন, 01, পারমাণদ্বক গুরুত্ব ৩৫ ৫, ক্রম ৪ « 

মৌলাবস্বায় ব্রোবিন প্রকৃতিতে থাকে না। উহার প্ররকতিলব্ধ যৌগগুলিব 

মধ্যে সোৌভডিযাম পৌবাই 9 ( ৪0] ) এবং পটাদ্যাম প্রোরাইভ ঘ0]) 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সমুদ্রের জলে ও লবণেব খনিতে যথে্ £সাঁভিযাম 

ক্লোরাইড আছে । জামীনীর স্টাসফাট স্পপে পটাসিয়াম ক্বোরাইড পাওয়া 

যায়। 

২২০-৭। প্রত্র্তি £ তনযাল্প্েউল্ল্রী শক্তি 2 
ল্যাবরেটরীতে সর্বদাই ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড দ্বার! হাইড্রোঞ্লোরিক আাঁসিড 

জারিত করিষ! ক্লোরিন তৈয়ারী করা হয়। 

11021 4171017-7 07019 1+0124+2750) 



ক্লোরিন ২৭৩ 

একটি কুপীতে কিছু ম্যাঙ্গানিজ ভাই-অক্সাইভ [বা পাইরোলুমাইট খনিজ 
(71509 )] এবং গাঁ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড লওয়। হয়। কৃপীটি একটি 

কর্ক দ্বারা বন্ধ থাকে । এই কর্কের ভিতর দিয়! একটি দীর্ঘনাল-ফানেল ও 

একটি নির্গম-নল লাগান থাকে । দীর্ঘনীল-ফানেলের ভিতরের প্রাস্তটি 
আযাসিডে ডুবান থাকে । কুগীটিকে অতঃপর তাঁরজালির উপর রাখিয়া আস্তে 
আস্তে তাপিত করা! হয়। ইহাতে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। বস্ততঃ এই 

বাসাযনিক বিক্রিয়াটি দুইটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ, ম্যাঙ্জানিজ ভাই- 
অক্সাইড ম্যাঙ্গানিজ ট্রাই-ক্োরাইডে পরিণত হয়, পরে উত্তাপে উহা ভাঙিয়। 

ম্যাজানাস ক্লোপাইডে রূপাস্তরিত হয়। 

21118019 2 27170515 1012 

চিত্র ২*থ--ল্যাবরেটরীতে ক্লেরিন-প্রস্তুতি 

উৎপন্ন ক্লোরিন একটি গ্যাস । উহা নিগম-নল দিয়] বাহির হইতে থাকে । 

উহার সহিত কিছু হাইড্রোক্লোরিক আযঁসিঙ গ্যাস এব* জলীয় বাষ্প মিশ্রিত 

থাদে। নিগত গ্যাসটিকে অত:পর জল এবং 37404 পৃণ দুহটি গ্যাস- 
ধাবকের ভিতর দিয় প্রবাহিত কণা হয়। ইহাতে উহার 701 এবং জলীয় 

বাম্প দূরীভূত হয়। ইহার পর ক্লোরিন বাধুর উর্ধবভ্রংশের দ্বার! গ্যাদ-ডার ব। 
অন্ত কোন পাত্রে সংগৃহীত করা হয় (চিত্র ২*খ)। 

১ম-১৮ 



২৭৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডেপ পরিবর্তে ম্যাঙ্গানিজ ভাই-অক্মাইডের সহিত 

মোডিয়াঁম ক্লোরাইড ও গাঁচ সাঁলফিউরিক আ্যাসিভ উত্তপ্ত করিলেও ক্লোরিন 

পাওয়া ধাইবে। কারণ গা সালফিউরিক আযাসিড টব] হইতে হাইড্রো- 

ক্লোরিক আীসিড উৎপন্ন করে এবং উহ] 71005 দ্বারা জারিত হয-_ 

2ার801-+3779904+ 71002 2197750)4-+1%0১00+4+2790 

40012 

এই পদ্ধতিতে হাইড্রোক্লোরিক আ্যসিড ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাহ দ্বারা জারিত হহ্যাছে । 

হাহ্ড্রোক্লোরিক জ্যাসিড হইতে হাইড্রোজেন বিচ্যুত করিয়া এহ জারপ-ক্রিয়! সম্পন্ন হইয়াছে । 

অন্যান্ত জারক-দ্রব্যের সহিত গাঢ় হাইড্রোক্কোরিক আযসিড উত্তপ্ত কারলেও অনুদ্ধপ জারণ ছার! 

ক্লোরিন পাওয়া যায় । পটাসিয়াম ডাই ত্রোমেট লেড ডাই অক্সাইড শাহাট,ক আ্যালিঢ প্রভৃতি 

এইজস্ত ব্যবহার কর! বাইতে পারে £-_- 

৪0207714770 -5280112050151777৯0+7301, 

৮৮১০৯+৭1701 _0৮০15-+277501018 

13৭09542701] ₹50০17261+0-409 

শ্বাভাবিক উষ্ণতায় পটাসিরাঁম পারম্যাঙ্জানেট ( কঠিন অবস্থায় ), বীচি" পাউডার প্রা হাইড্রো- 

ক্লোরিক আপিডকে জারিত করে__ 

2৫100541675 01-280172470154817504+501 
08005 4271017 080184+018+780 

(২) হাইড্রোৌক্লোরিক আমিভ এব" অন্যান্য ধাতব বোবাঁইডেব দ্রবণেব 
বিছ্যুৎ-বিঙ্লেষণ দ্বারাও ক্লোরিন পাওয়া যাইতে পাঁরে। বস্ততঃ বতমানে 

অধিক পবিমাণ ক্লোরিন প্রয়োজন হইলে সবদাই উহা সোডিযাঁম -ক্লারাইজ 

ভ্রবণের তভিৎ্-বিষোজশ দ্বার! গ্রস্ত কব হয়। 

ও0০1--৭+7-01- 

জ্যানোড়ে ক্যাথোডে 

201 7250০184726 ০++০-টঞ্ 

2ব57-21705-52%90171+ 12 

শিল্প-পন্ধতি £ অনেক রকম বাঁসাঁয়নিক শিল্পে কেবিনের প্রয়োজন হঘ। 
এইজন্য প্রচুর পরিমাণে ইহা প্রপ্তত করিতে হয। অধিক পরিমাণ ভক্লাবিন 
উৎপাদনে তিনটি বিভিন্ন প্রণালী প্রয়োগ কবা হহযাঁছে । 



ক্লোরিন ২৭৫ 

২০৮। (১) গুস্সেলডন প্রণালী (৬7610. 79:০০৪৪৪) £ 

ইহাতে হাইড্রোক্লোরিক আ্যাদিডকে পাইরোলুসাইট খনিজ দ্বাগা জারিত 
করা হয়। 

1770, +4100075 1170512 4 ০19+2750 

এই বিক্রিয়াতে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডেব অর্ধেকটা ক্লোরিন মৌল 

হিসাবে পাওয়া ঘায়। অপর অর্ধেক 7%.015এ পরিণত হ্ইয়া যায়। 

২২)0| কে পুনরায় জারক পদার্থে পবিণত করিতে পারায় এই প্রণালীটি 

ক্লোপিনের শিল্প হিসাবে সার্থক হইযাছে । উৎপন্ন 27012 প্রবীভত থাকে । 

উহাকে প্রথমে একটি ট্যাঙ্কে লইয়। উহার সহিক্ত চুনাপাথর (1.1702501)6) 

0500) ) মিশান হয। ইভাঁতে উহাঁব সঙ্গে যে সমস্ত আসিড থাকে তাহা 

প্রশমিত হইয়। যায় এব* অনেক অপ্রযোজনীয পদার্থ (যেমন) ৮০1১ ) 

অধক্ষি্ত হইয়া ধায়। ট্যাঞ্ছে উপর হইতে পবিষ্ষাব 1771013 ভ্রবণটিকে 

অপর একটি প্রকোষ্ঠে লইযা আসা হম এব* উহাতে যথেষ্ই গোঁলা-চুন | 7011, 
01800 ) মিশাঁন হয় । সঙ্গে সঙ্গে উহাব ভিতরে নাতাস ও স্টাম পবিচালনা। 

কপা হয়। ইহাতে 710001১ শাবিত হইযা শেষ পষন্ত ক্যালপিয়াম-ম্যাঙ্গানাইটে 

পরিণত হয এবং গাঁদের মত নীচে জমিতে থাকে । হহাঁকে “ওয়েলডন-মাড” 

বলা হয়। হাহড্রোক্ষোরিক আমসিড জারি করার জন্য উহা পুনরাষ 

, ব্যবহৃত হয়। 
1৬00015-+ 081077)2 2 1৬10(077)9 + 09019 

১1150007)572098(0951)2 + 02 7 2০81৬100039 + 472১0) 

0৪100++০77001-020154+207,015-+ 012+9750 

সবদাই 1400012কে ক্যালসিয়াম ম্যাঙ্গানাইটে পরিণত করিষ! লওয়াঁর 

ফলে পাইরোলুসাইটের বায় অনেক কম হয়। 
এই প্রপালীতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ এবং গাঢ় ক্লোরিন পাওয়া! গেলেও হাহড্রোক্রোর ক 

আযাসিডের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ক্লোরিন মৌল অবস্থায় পাওয়া সম্ভব। উপজাত (4015এর 
কোন ব্যবহীর নাই । এই কারণেই বর্তমানে এই প্রপালীটির আর প্রচলন নাই । 

২০০৯ | (২) ডিস্ন্সেন্দ্র প্রণালী (168.001875 [9100299) 2 

এই পদ্ধতিতে কপার ক্লোরাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে বাতাসের অক্সিজেন 

দ্বার হাইড্রোক্লোরিক আ[সিডকে জারিত কবিয়। ক্লোরিন প্রস্তত করা হয় 

41701109027 20124275094 28900 081. 



২৭৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সালফিউরিক আযামিভ ও থাগ্চলবণ উত্তপ্র করিয়া হাইড্রোক্লোরিক আসিভ 
গ্যাস প্রস্তত করা হয়। বিশুদ্ধ অবস্থায় উৎপন্ন হাইড্রোক্লোরিক আমিড 

গ্যাসের সহিত উহার চারিগুণ আয়তন বাতাস মিশ্রিত কর] হয়। গ্যাস- 

মিশ্রণাটকে অন্ভঃপর একটি তপ্ত-প্রকোষ্ঠে কতকগুলি সরু লোহার নলের ভিতর 

দিয়! গ্রবাহিভ করিয়! উহার উঞ্ণতা ২০০" সো্টিগ্রেড কর] হয়। ইহার পর, 

আংশিক উত্তপ্ত গ্যাঁসমিশ্রণটি বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কবে । এই বিক্রিয়া- 

প্রকোষ্গুলিতে কিউপ্রিক-ক্লোরাইড ত্রবণে সিক্ত ঝামাঁপাঁথর ৪৫০৭ সেটিগ্রেড 

তায় রাখা হয়। ইহাঁর সংস্পর্শে আসিয়া হাইড্রৌক্রোরিক আসিড 

১১ 47 

1) ্ 

২২ 1২ 
2১৯২-১৬১১৯,৬৬১৯৬১১৭ 

চিত্র ২*গ--ডিকনের ক্লোরিন 

বাতাসের অক্সিজেনে জারিত হয়। নিম্নলিখিত বিক্রিয়াসমূহ সংঘটনের ফলেই 

ক্লোরিন উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

$000]2-2082012+-2015 
2050200124+-0)2 --20020)012 

১0০09090124 47701-54050515 +21756) 

41701100255 20912427520. 

ডিকনের প্রণাঁলীতে হাইড্রোক্লোরিক আসিডের প্রায় সমন্তটুকু ক্লোরিনই 

মৌলাবস্থায় পাওয়া যাঁয়। এই জন্যই ওয়েলডন প্রণাঁলীর তুলনায় ডিকনের 
ক্লোরিন শ্বল্পব্যয়ে পাওয়া] সম্ভব । তবে এই রোরিন সেক্ধপ বিশ্তদ্ধ নয়। 
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ব্লীচিং পাউডার প্রভৃতি তৈয়ারীর পক্ষে ডিকনের ক্লোরিন স্বচ্ছন্দে ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। 

২০-১০ | ভড়িশু-ত্রিল্লেক্মপ-পক্জত্তি 2 বর্তমানে সমস্ত ক্লোরিনই 
সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ্-বিশ্লেষণে প্রপ্তত হয়। সমুদ্রের জল আংশিক 

বাম্পীভৃত কণিয়া ফেলিলে লবণের একটি গাঁট দ্রবণ পাওয়া! যায়। ইহাকে 
লবণোদক বা “ক্রাইন” বলে। ইহাঁব ভিতর দিয়! বিদ্যুত্প্রবাহ দিলে সোডিয়াম 

ক্লোরাইড বিযোজিত হহয়। আযানোডে ক্রোরিন উৎপন্ন হয়। এই ক্লোরিন 
বিশুদ্ধ, গাঁট এবং সহজপ্রাপ্য । কাচামালও বশ সুলভ । এইজন্তই ওয়েলডন 

৪ ডিকন প্রণালী লোপ পাইয়াছে। ক$'ক সৌঁভাগ প্রসঙ্গে এই পদ্ধতিটির 

বিস্তারি* আলোচন। কা হইবে । 

২০১১ | কেলাল্সিনেক্া শর্ম 2 কোঁরিন একটি হব্তাভ-পীত 

বর্ণের গ্যাস। খ।তাস অপেক্ষা উঠ] অনেক ভাগ, বাষ্প ঘনত্ব ৩৫৫ । 

গ্যাসটিব একটি তীব্র অপ্রার্িকব গন্ধ আছে এবং উহ) একটি বিষ। শরীরের 

হক বা শ্লেম্মিক বি'টাকে ইহ। মাথানকভাবে আক্রমণ করে। হই] জলে 

অনতিদ্রণণীয । শীতণ অবর্ধায অল্প চ।পেই ক্লোরন তপলীভ হয়। 

প্লোপিনেব বাঁসায়নিক সক্রিষতা সমধিক। 

(১) বহু মৌলের সহিত প্লে।রিন প্রতাক্ষভাঁবে সংযুত' হহয়া ক্লোগাইভ 

উৎপন্ন কগে। আঁয়বন, মীবকাঁরি, জিঙ্ক, আযালুমিনিয়াম প্রতি উহাদের 
ক্লোবাইডে পরিণত হইযা যায়| 

20+30125-2চ55015  241+3005-2410]) 
ফসফরাস, আর্সেনিক, আন্টিমনি, কপার, সোডিয়াম প্রকৃতি ফ্লোরিন 

গ্যাসের সংস্প্শে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং উহাদের ক্লোরাইড উৎপন্ন হয। 

আলো ও তাপ সহকারে এই সকণ বিক্রিয়া নিম্পন্ন হয় । হ্ুতরাং ইহাদের 

দহন-ক্রিয়! বল যাইতে পারে । ক্লোরিন গ্য।সটি নিজে অবশ্য দাহ নয়। 

21১7-5012 75 27015, 204 3012-270013 

(২) ক্লোরিনের হাউড্রোজেন-আসক্তি খুব বেশী । 

একেবারে অন্বকারে স্বাভাবিক উঞ্ণতাক্স হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংযোগ 

ঘটে না। কিন্ত হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণ যদি স্বল্লালোকে বা ষায় 
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তবে আস্তে আস্তে হাইড্রোক্লোরিক আযাঁসিভ উৎপন্ন হয়। ক্ুর্যালোকে এই 

সংষোগটি বিস্ফৌরণ পৰক সম্পাদিত হইয়া থাকে । একটি হাইড্রোজেনের 
জলভ্ত শিপ ক্লোরিনের ভিতর প্রবেশ করাইলে উহা জ্বলিতে থাঁকে এবং 

হাইড্রোক্রোবিক আঁসিড হইতে থাঁকে । সমীয়তন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন 
গ্যাসেব মিশ্রণে আগুন ধরাইয়া দিলে বিস্ফোরণ হয় এবং হাইড়োক্লোরিক 

আসিড উৎপন্ন হয। 1772+015- 2701 

ক্লোবিন অন্যান্ত ফৌগের মধ্যস্থিত হাইড্রোজেনের সহিতও সংযুক্ত হইয়া 
হাইড্রোক্লোরিক আাসিডে পরিণত হয়। যেমন, একটি তাপিন-তৈলসিক্ত 
ফিণ্টার কাগজ ক্লোবিন গ্যাসের ভিতর ছাভিয়া দিলে উহা জবলিয়। উঠে এবং 

কার্বনে পবিণত হয়। বিক্রিয়ার ফলে [01 পাওয়া ষাষ। 

€101116-480012- 10904101700] 

(৩) হাঁহড্রোজেনের প্রতি এই আঁসক্তিব ফলে ক্লোরিনের জারণগুণ দেখা 

বাধ। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্লোরিন সোজাহ্জি যুক্ত হইয! পদার্কে জারিত 

কবে 2-7255012+ 01222750018 $ 9701 -+ 01255 90514. 

আবাব, কোন কোঁন ক্ষেত্রে হাইড্রোৌোজেনকে স্থানচ্যুত কবিযা ব্লে।রিন 

পদ্দার্টিকে জারিত করে এবং নিঙ্গে বিজ্ঞাবিত হইয়া হাঁইড়োকোধিক আয [লিডে 

পরিণত হয় :--2াবা7১+301১-15+6770] 
[79০+012- 52701 

ক্লোবিন জলের সাহায্যে কোন কোন পদার্থেব সহিত অক্সিজেন যুক্ত 

কবিষাও উহাদ্দিগকে জারিত করিতে পারে £__ 

(৪) ক্লোরিন ব্রোমাইড ও আয়োডাঁইড হইতে যথাক্রমে ব্রোমিন 

'আয়োডিন উৎপাদন করিতে পারে £ 

21131 012- 20132 ॥ 2101 012-91201415 

(৫) কোন কোন অধাতব অক্মাইডের সহিত ইহ] সোজাসুজি যুক্ত হইয়া 
যুত-যৌগিক উৎপাদন করে £ 

2া০0+012-21001--0 ন।ইটৌোসিল ক্লোরাইভ ) 
90০9+- 018 _ 505012-**-”( সালফিউরিল ক্লোরাইড ) 

০০+012- 0001” * (ফস্জিন ) 
[ প্রাণিজ অঙ্গার প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করিলে সংযোগটি সহজে নিষ্পন্ন হয়। ] 



ক্লোরিন ২৭৯ 

(৬) ক্লোরিনের জলীয় ভ্রবণ অনেকক্ষণ রাখিয়। দিলে ক্রমশঃ হাইড্রোক্লোরিক 
ও হাইপোক্লোরাস আ্যাসিডে পরিণত হুয়। ক্ুর্যালোকে ইহা! অধিকতর ভ্রুত 
সম্পন্ন হয় এবং তীব্র আলোক সম্পাতে জল হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া ঘায়। 
012+1790-701+ 700]. [701+7001-27701+0, 

অথবা, আলোকের সাহাঁষ্যে, 2012+-21720- 47014-0)2 

বরফের মত শীতল জলে ক্লোরিন দিলে উহা! হইতে ক্লোরিন হাইড়েট 
012,87750 কেলাসিত হয়। 

(৭) বিভিন্ন ক্ষারক দ্রব্যের সহিত ক্লৌবিনের বিক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

ক্ষাবকেব লঘু দ্রবণের সহিত ক্লোরিন স্বাভাবিক উষ্ণতায় বিক্রিয়া করিয়। 

ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোবাইট উৎপন্ন করে। কণ্তিক সোডার লঘু ভব 

স্বাভাবিক উষ্ণতাঁষ ক্লোরিনের সাহায্যে সোডিয়াম ক্রৌরাইভ ও 
হাইপোক্লোরাইটে পরিণত হয় ? 

012+21507-1801+-15001+ 7720) 

কিন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি কবিলে হাইপোঁক্লোরাইট লবণগুলি বিযোজিত হইয়া 

ঞ্রেরেট লবণে বপান্তরিত হইয়া যায়৷ 

2৪0)051- 0০103 + 2501, 

স্তরাং অধিকতর উষ্ণতায় অতিরিক্ত ক্লোরিন যদি ক্ষারকের গাড় দ্রবণে 

প্রবাহিত করা যায় তাহা হইলে ক্লোরাইড ও ক্লোরেট লবণের উৎপত্তি হয়। 

হাইপোক্লোরাইট পাওয়। যায় না। 

90121401380 52014120105 + 3720) 

হাইপোক্লোরাইট ও ক্লোরেট লবণসমূহ সাধারণতঃ এইভাবেই তৈয়ারী কর! হয়। 

চুনেব জলও ক্ষারকের দ্রবণ। স্থৃতরাঁং ক্লোরিনের সহিত উহারও এক্প 

বিক্রিয়া] ঘটে । 

20157209500 7)8-08008 +056001)5 +2780 (কম উফতার ) 

6019476092(0012-550801% 10900102)%1+61780. (অধিক উফতায়) 

প্রায় 40" সেক্টিগ্রেড উষ্ণতায় কলিচুনের উপর ক্লোরিন গ্যাস পরিচালিত 
কবিলে ইহ! ব্লীচিং পাউডারে পরিণত হয় £ 

01214 080077)97- 05(901)011+ 7250 
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(৮) সাধারণ জৈব রঙসমূহকে ক্লোরিন বিরঞ্জিত করিয়া থাকে । রডীন 

ফুল বা পাতা অথবা রঙীন বস্ত্রথণ্ড ক্লোরিনপূর্ণ গ্যাসজারে রাখিয়। দিলে উহার! 
সাদা হইয়া যায়। কিন্তু বিশুদ্ধ ক্লোবিনের বিরঞ্কন-ক্ষমতা নাই । সম্পূর্ণ নির্জল 

ক্লোরিনের এহ ধমটি নাই। ক্লোরিন পন্ততঃ প্রথমে জল হইতে জাক়মান 

অক্সিজেন উৎপাদন করে । এই জাযমান অক্সিজেন রঙউসমৃহকে জাবিত কবিয়। 

সাদা কবে। স্থৃতরাং ক্লোরিন জারণ-ক্রিষা দ্বার] বিবঞ্জন করে। 

0০19+1720 -৯ 2701-0 

ছাপা কালি অবশ্ঠ ক্লোবিনে বিবঞ্জিত হয না, কাবণ ছাঁপাকালিতে কার্বন 

থাকে, উহ] জায়মান অক্সিজেনের দ্বাবাও ণাবিত হয না! । 
২০১২ । ল্লেলল্লিন্েন্ গ্পল্পীক্ষণা 2 স্টার্ট ও পটাসিয়াম অয়োদাহড 

ড্রবণে সিক্ত একটি কাঁগজের টুকরা ক্লোবিন গাসে থা উহার জলীয় দ্রবণে দিলে উহ নীল হই' 

যাষ। হহ! দ্বারাই সাধারণতঃ ক্লোরিনেব পৰীক্ষা করা হয় । 

ব্যবহার 2 (-) ব্রীচিং পাউভার প্রস্ততিতে ক্রেবিনেব বহুল ব্যবহার হয় বতমানে 

হাইড্রেক্লোরিক আযসিডও ক্লোবিন ও হাইচড্রোছেন স'যোগে প্রস্তুত করা ভখ। এভদ্বযতীন 

ক্লোরোফম, ব্রোমিন, ক্লোরেট প্রভৃঠি রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়াবী করিতে ক্লাবিন বাবহাত হয । 

(২) ফমজিন গ্যাস, মাস্টাড গ্যাস প্রভৃতি যুদ্ধ প্রযোজনীয বিষার্ত গ্যাস তৈযাবী করিতে? 

ক্লোরিনেয় প্রযোজন। (৩) খনিজ হইতে স্বর্ণ নিঙ্াশান এবং কাগজ শিল্পে, কাঠ খড় ইত্যাদি" 

বিরগ্রনেও ক্লোরিন ব্যবহৃত হয । (8) বীজবারক হিনাবে উহার বাবহার জাছে | পানীম জ, 

অনেক সময় ক্লোরিনেব সাহায্যে জীবাণুমুক্ত কব হয়। 

হাহদ্রোজেন্ন ল্েগন্রীহুড 

(হাইড্রোজেলিক্ আস্যালিভ5 01) 

হাইড্রোজেন ও ক্লোবিনেব এই দ্বিযৌগিক পদার্থটিকে স্বাভাবিক উষ্ণভাষ 

একটি গ্যামবপে পাওয়া যায় । উহা অম্ জাতীয় এবং জলে অতীব দভ্রবণীয। 

গাস অবস্থায় ইহাকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড়োক্রোরিক আযাসিড 

গ্যাস বলে। জলীয় দ্রবণটি হাইড্রোরোরিক আসিড। 

২০-১৩। প্রজ্ঞর্ভতিঃ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি £-_-সাধারণতঃ 

ল্যাবরেটপ্ীতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত সালফিউরিক আযাসিডের 
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বিক্রিয়ার দ্বারা হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিভ প্রস্তত কর] হয়। একটি কুপীতে 
খানিকটা থাগ্য লবণ লওয়া হয়, কুপীটির মুখ কর্ক দ্বার বন্ধ করিয়। দেওয়। হয়। 
এই কর্কে একটি দীর্ধঘনাল-ফানেল ও একটি নির্গম-নল সংযুক্ত থাকে। দীর্ঘনাল- 
ফানেলের মধ্য দিয়! গাঁচ সালফিউরিক আযাসিড ঢালিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে 
সমস্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড উহাদ্বাবা আবৃত হইয়া যায় এবং ফানেলের প্রাস্তটি 
আযামিভে নিমজ্জিত থাকে । পদার্থ দুইটি মিশ্রিত হইলেই হাইড্রোক্লোরিক 

আযাঁদিড গ্যান উৎপন্ন হইতে আরম্ত করে। ইহার পর কুপীটিকে তারজালিতে 
রাখিয়া অল্প অল্প তাপিত কৰা হয় এবং প্রম্।জনীয় পরিমাপ গ্যাস প্রস্তত 

করা যাঁয়। 
80147325005 817১0) + 1301 

নির্গম-নল দিয়া যে গাঁস বাহিব হইয1 আসে উহ্থাকে গা সালফিউবিক 

আযপিডভ-পৃণ একটি গ্যাস-ধাবকের ভিতর দিবা পশিচালিত করিযা অনাদ্র 

করা হয। পাবদেব উপর অথবা বাশুব উর্ধব্রংশেব দ্বারা গ্যাঁসজারে এই 

অনার্ড গ্যাস সংগৃহীত হয । 

পক্ষান্তরে, হাইড্রোরলোবিক আযাসিড দ্রবণের প্রয়োজন থাকিলে কৃপী হহতে 

নিত গ্যাসটি একটি খালি বোতলেব মধ্য দিয়! প্রধাঁতিত কবাইয়া নল-যোগে 

একটি জলের পাঁনে প্রবেশ করান হয (চিন ১*ঘ)। এই নলের শেষে একটি 

(আম 

চিত্র ২ণঘ- হাইড্রোক্লোরিক আযসিড প্রস্ততি 
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ফাঁনেল যুক্ত থাকে এবং ফানেলটি জলের সমতলে রাখ হয় । ইহার কারণ, 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড জলে অত্যন্ত ভ্রবণীয়। যে গতিতে গ্যাসটি উৎপন্ধ হয় 
তাহার চেয়ে দ্রঙগতিতে উহা দ্রবীভূত হইয়। যায়। স্থতরাং নল বাহিয়া জল 

উপরের দিকে উঠিষা উত্তপ্ঠ কৃপীতে টুকিতে পারে । তাহাতে কাঁচের কুপীটি 
কাঁটিযা যাইবে । ফানেলটি থাকিলে অত সহজে জল উঠিতে পারে না। তবুও 

সন্বত1 হিসাবে মধ্যস্থলে একটি খালি বোজল বাখা হয। যদ্দি কোনক্র্ষে 

জল উঠিয়া যাঁষ তবু উহা সোকঙ্গাক্থজি কুপীতে না গিয়া মধ্যস্থিত বোতলে 

জমিবে । 
থাস্ক লবণের পরিবতে অন্ান্ত কেন কোন ধাতব ক্লারাইড হইতেও সালফিউরিক জ্যানিভের 

সাহাষ্যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রস্তুত কব! যায় । হুলত বলিয়াই সোডিয়াম ফ্লোরাইড বাব্হৃত হয়। 

08018 +172১05--0$0,+27701 
7011৯9০৫35০, 1770] 

24101] +17175503-54180501) +6701 ইত্যাদি । 

অধাতব কোন কোন ক্লোরাইড ও অক্িক্লোরাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণেও হাইড্রোক্লোরিক আমি 

পাওয়া যায £-- 

১0154311209 138৮0843801 
50144 220 ৭5058447101 
7001"437380-773৮ «13701 
১০০1৪ 7 2780-72১0* +27701 

শিল্প-পন্ধতি : হাইড্রোরোরিক আযাঁসিডেব বহুল প্রয়োগের জন্য প্রচুর 
পরিমাণে উচ্চ প্রস্তত্ত কখ! প্রযোজন হয । এইজন্য মোটামুটি দুইটি উপায় 

অবলন্বিত হয । 

২০-১৪। তেন-লাক্ক প্রণালী ঃ ইহা বস্ততঃ ল্যাবরেটরী 
পদ্ধতিরই বৃহৎ-সংস্করণ । পরপব ছুইটি সংবৃত-চুলীতে (00216 00206 ) 

লবণ ও সালফিউবিক আসিড একত্র লোহিত-তপু করিয়া, হাইড্রোক্লোরিক 

আযসিভ গ্যাস তৈয়ারী কর! হয় । 

প্রথম চূল্লীটি ঢালাই লাহার তৈয়ীরী, অনেকটা বড একটি কড়াইয়ের যত। 
দ্বিতীয়টি চতৃক্ষোণীরুতি একটি বাক্সের অন্ররূপ ণবং অগ্রিসহ মৃৃতিকায় প্রস্তত। 

তইটি চুল্লীক্ই পাথর বা অগ্নিনহ-স্বৃতিকানিমিত ঢাকনী আছে এবং হাইড্রোজেন 

ক্লৌরাইডের বহির্গমনের জন্য পাথর ব1 মাটির নিম-নল আঁছে। ধাতুর নল 
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বা ঢাক্নী আযসিভ-বান্পে অব্যবহার্য। দ্বিতীয় চূল্লীটির শেষপ্রান্তে কয়লা 
প্রজলিত করিয়া উত্বাপ দেওয়া হয়। উহার উত্তধ গাষ প্রগ্গমে দ্বিতীয় 
সংবৃত চুল্লীর চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া উহাকে উত্তপ্ত করিয়! তোলে । পরে 

উহা। বাহির হইয়া যাওয়ার পথে প্রথম চুল্লীটিকে উত্তপ্ত করিয়া যাঁয়। ফলে, প্রথম 
চুল্লীটিব আভ্যত্তবিক উ-ত। প্রা ২০০০ সেন্টিগ্রেভ এবং দ্বিতীয়ন্রি প্রায় ৬*** 
সেষ্টিগ্রেড থাকে | উপযুক্ত পরিমাণ লবণ ও ণাঁ? সালফিউরিক আযাসিড প্রথম 

নু রা 

২১১১১১১১১১১ ড ভা ্ ৬ 

তিন 1 সি ্ 

টরালিদ্লস্য 
] নি 

|) ] টি ২ 
না | গতি ২ পো 

তে 

পর্নে্পেগ্লে্পু 

ুরোগিলোরর 

৪৯ 

টা 
শা 

চগ 

হা 
1 সস ৩৬অ্াা খত 
নই ্ | সি চে জপ 

ঘা ১১১১৯১১১ ১১৬১১৬৯১৬৬৬১১৬১১১১১১১১১১১১৬১৯৬১৬১১১১২ 

চিত্র ২ 

চীতে দেওয়া হয। এখানে খানিকঢ1 'সাডিয়াম প্ৌপাইড সোডিয়াম হাহিড্রো- 
£জন সালফেটে পবিণত হয এবং হাহড়োজেন ক্লোরাইড গাস উখ্িত হয় । 

৪01 772১09477১০ +170] ২০৬৫ ) 

বিক্রিয়া-শে লবণ ও আযামিড৬ সাঁলফেটেব তপ্ত মিশ্রণটি একাটি ছ্বারের 

ভিতর দিষা পার্বতী দ্বিতীয় চুল্লীতে স্থানাস্তবিত করা হয়। এইখানে 
বিক্রিযাটি সম্পূর্ণ হইয়া আরও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করে : 

977১094+2801- 92900411701 ( ৬৯০০) 

এইরূপে বিক্রিয়াটি শেষ হইলে উত্তপ্ত অবস্থাতেই গলিত সোডিয়াম সালফেট 
এই চূল্লী হইতে বাহির করিয়া সংগ্রহ করা হয়। চু্লীর অত্যন্তর ঠাণ্ডা হইয়া 
গেলে উহা! জমিয়1 যায় , ফলে উহ] বাহিব কর] স্থকঠিন হয়। বাজারে ইহ! 

“গ্নবার লবণ” নামে পরিচিত এবং কাচ ও অন্যান্ত শিল্পের জন্য বাজারে ইহার 

ঘথে্ট চাহিদা আছে। বস্তত: এই লে"ব্রাঙ্ক পদ্ধতিটি সোডিযাঁম সালফেট 

প্রস্থাতিব জন্যই উদ্ভাবিত হয়। 
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দুইটি চুল্লী হইতে ষে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নির্গত হয় উহা একটি 

২৮৪ 

ইহাতে গ্যাসটি ভাসমান*্ধৃলিকণা বা] 
মুক্ত ও পরিস্রত হুইয়। ষাঁয়। এই গ্যাসকে জলে 

কোকপূর্ণ টাওয়ার অতিক্রম করে। 

অন্তান্ত কঠিন পদার্থ হইতে 

( চিত্র ২চ) ভ্রবীতৃত করিযা হাইড্রোক্লোরিক আযামিডে পরিণ ত করা হয। 

৪
)
 
[০)চ--৫১ 

2৫) 

স্পে ০ 

৪8৪৬ 

ওলহক্োম্মন। পক্ষর্ভি 2 বতমানে হাইড্রোজেন ও 

ক্লোরিনের সমন্বয়সাধন করিয়াও হাইড্রোক্লোরিক আ্যাঁসিড প্রত্তত কর হয়। 
-২০-৯০। 
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অনেক দেশেই ক্ষারশিল্পে প্রচুর হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন বৈদ্যুতিক উপায়ে 
প্রস্তত করা হয়। হাইড্রোজেন-পূর্ণ সিলিকা-নিধিত চুন্লীর মধ্যস্থিত একটি 

সরু নল হইতে নিঃশয়মাণ ক্লোরিনকে প্রজ্বলিত করিয়। দেওয়া হয়। এই 
দহনের ফলে হাইড্রোজেন ব্রৌরাইভ উৎপন্ন হয। চ72+012-2701 

ষথাবীতি এই গ্যাস জলে দ্রবীভূত করিষা বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক আযাঁসিভ 

পাঁওষা যায়। সুলভ বিদ্যৎ-সরবরাহেব উপব এই পদ্ধতিটি নির্ভর করে। 

২০-১৬। হাইড্রোলেগক্রিক্  আনসিজভেল্স শর্মঃ 
হাইড্রোজেন ক্লোবাইড একটি বর্ণহীন শ্বাসবোধক ঝাঝাল গ্যাল। সিক্ত বাতাসে 

উহা ধুমায়িত অবস্থায থাঁকে। ইহা দাহ ঘয়, অপব বস্তর দহনেও সহায়ত! 

করে না। জলে এই গ্যাসেব দ্রাব্যতা সমধিক । * সেন্টি, উষ্ণতা এক 

ঘনসেন্টিমিটাব জলে প্রায় ৪৫৮ ঘনসেন্টিমিটাব গ্যাস দ্রবীভূত হয়। আযমোনিয়ার 

মত “ফোয়াবা পরীক্ষাঁ্ব সাহায্যে ইহার দ্রাব্যতা সহজেই দেখান যাইতে 

পারে। ইহার জলীষ দ্রবণকেই হাইড্রোক্লোরিক আযাঁসিড বল। হষ। 

(১) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অয় জাঁতীষ যৌগ । উচ্াব জলীয় দ্রবণ 
হাহড্রোক্লোরিক আসিঙ শীল পিটমাসকে পাল রঙে পরিণত করে। ভ্ররবীভূত 
অবস্থা হহার অণুণ্চলি তাঁডিত-বিয়োজিত হয । 

[70001 ₹ 1710] 

আসিডেপ ধ্ানয়ায়ী ইহ] সমণ্ত ক্ষান-জাতীয় বস্থর সহিত বিক্রিযা করে 

এবং বিভিন্ন লবণ উৎ্পন্ন করিয়। থাকে : 

17011 807 -1901417209 

27014 850077)১- 8৪015+2720 
ব52008+21701-20501+750+008 

জিঙ্ক, যাগনেসিযাঁম, আয়রন প্রভৃতি অনেক ধাতুই এই আযাসিডে কবীভূত 

হইয়। হাইড্রোজেন উত্পন্ন করে । 

72712170175 25509124255 97+-217051 ১70219 4075 

১/৯)1612001 2 2210075 + 302 

গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভীতি বরধাতুর উপব হাইড্রোক্লোরিক আসিডেব কেন 

ক্রিয়া নাই, কিন্তু অক্সিজেন ও আযাসিডের একত্র সমাবেশে সিলভার ধীরে ধীরে 
আক্রান্ত হইয়া থাকে ; 42£+45001+-02 » 48014727020 
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(২) ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, পটাস-পারমযাঙ্গানেট, লেড ডাই-অক্সাষ্টূভ 

প্রভৃতি বিভিন্ন জারক দ্রব্যের সহিত উত্তপ্ত করিলে হাইড্রোক্লোরিক আপিড 

জারিত হইয়া ফ্লোরিনে পরিণত হয় £ 

10100214701 71012 + 012 42720) 

০০০৪+ 47015 00015 -4+012+ 2750) 

(৩) লে, সিলভার ও মারকিউরিয়াস লবণেব জলীয় দ্রবণ হাইড়োক্লোরিক 

আযাঁসিডেখ সংস্পর্শে আসিলে এ সকল ধাতুব সাদা ক্লোরাইড তঙক্ষণাৎ 

অধ:ক্ষিপ্ত হয় : 

৮(03)2+2৮01- 05012+ 2705 
46703477017 42201771305 

২০-১৭। হাইড্রোক্লোরিক আদিডের পরীক্ষা 8 (১) হাইড্রোজেন 
ক্লোর।ইও গ্যাস আমো।নয়া গাাসের সংস্পশে অসিলে সাদ! ঘন ধে।যা উৎপন্ন হয় (আমোনযাম 

ক্লোরাইড )। 

(২) ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড সহযোগে উত্তপ্ত করিলে হাহড্রোক্লে।রিক আসি হহতে পীভাভ 

ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হয়। 

(৩ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের ভ্রবণে সিলভার নাহট্রেট ভ্রবণ ঢালিলে উহ] হহচ সিলভাৰ 

ক্লোরাইড অধ:ক্ষিপ্ত হয়। সিলভার ফ্লোরাহভ আযমোনিয়াতে দ্রব্ণীয় | 

ব্যবহার 2 অন্ভতম বিকারক হিসাবে ইহ] ল্যাণরেটীতে প্রয়োজন । ওধধ হিসাবেও 

ইহার প্রয়োগ আছে। রঞ্জন শিল্পে, লোহার উপর টিন অথব! জিন্কের আস্তরণ দেওয়ার সময়, 

বিভিন্ত ধাতব ক্রোরইড প্রস্তুতিতে এনং ক্লোরিন উৎপন্ন করিতে, সবদাহ ইহার প্রয়োজন হয | 

২০-১৮। হাইদ্রোলেগল্িন্চ আযনিডেল্্ সহম্যুতি £ 
হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংশ্গেষণ অথবা হাইড্রোঞ্লোরিক আযসিডের বিশ্লেষণ 
- এই ছুইরকম পরীক্ষ।প সাহায্যেই হাইড্রোক্লোপ্রিক আমিতের সংযৃতি 

নিণাত হইয়াছে । 

বৈশ্লেষিক পদ্ধতি £ (১) একটি বিশেষ রকমের ভন্টামিটার যন্ত্রে 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের তড়িৎ্-বিশ্লেষণ করিয়া উহার সংষুতি নির্ধারণ 

কব! ধাইতে পারে । এই কাচের ভণ্টামিটাব ত্র।বয়্বী অর্থাৎ উহাব তিনটি বাহু 

আছে (চিজ ২০ছ )। উহার দুই পার্খের ছুইটি বাহু সমান এবং অংশান্কিত এবং 
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উহাদের প্রত্যেকের উপরের প্রান্তে একটি স্টপকক যুক্ত থাকে । এই বাহুছুইটির 
নীচে কর্কের সাহায্যে দুইটি কার্বনের তভিদ্দ্ার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। 

উৎপন্ন ক্লোরিনে ধাতব ভড়িদ্বাৰ আক্রান্ত হয় বলিয়াই কার্ণনের শডিন্বার 

ব্যবহার করা হয়। মধ্যস্থিত বাহুর ভিতর দিয় গাঁড় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড 
দেওয়া হয় এবং উহা পাশের দুইটি বাহুতে গিয়া! সঞ্চিত হয়। এইভাবে 

অংশাক্ষিত বাহুদুইটি আযঁসিডে ভরিয়া লওয়া হয় এবং থেষ্ট অতিরিক্ত আযাসিড 

মধ্যস্থিত বাহুতে থাকে । অতঃপব কাবনের তডিদ্দার ঘইটি ব্যাটারীর সহিত 

যুক্ত করিয়া আসিডেব ভিতর দিয়া বিছাৎ-প্রবাহ দেওয়া হয়। ইহাতে 

আযাসিভ বিশ্লেঘিত হইয়া হাইড্রোজেন ৪ ক্লোরিন উৎপন্ন হয । গাইড্রোজেন 

উবিয়] যায়, কিন্তু ক্লোরিন আসিডেহ অধিকাংশ প্রবীভৃত হয়। এইভাবে 

আযাসিঙ ভ্রবণটি সম্পূর্ণরূপে ক্লোরিনছ্বার্া সম্পক্ত করা হয। অতঃপর 

স'পকক দুইটি খুলিয়া পাশেব ঢুইটি বাহুই ক্লোিন-সম্প ক্ত আসিছে সম্পণ- 

চিত *ছ--170] সংযত [চএ ১*জ--13201 সংযত 

রূপে ভরিয়। লইয়। উহাদের স্টপককগুলি আবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 

ইহার পর আরও বিছ্যুৎ-প্রবাহ আযাসিডের ভিতর পরিচালনা কর। হয 
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তখন ক্যাথোভে হাইডোজেন এবং আনোডে ক্লোরিন উৎপর্ হইয়। অংশাক্কিত 

বাহু ছুইটিতে সঞ্চিত হয় । সর্বদাই দেখা যায় হাইড্রোক্লোরিক আযামিভ হইতে 

উৎপন্ন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের আয়তন সমান। অতএব দেখা যাইতেছে 
হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড সমায়তন হাইড়ৌজেন ও ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠিত। 

(২) উপরোক্ত পরীক্ষায় হাইড্রোক্লোরিক আযাঁসিভে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন 

কি অনুপাতে আছে, তাহাই শুধু জানা যায়। কিন্তু কত পরিমাণ আযামিভে 

উক্ত হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন থাকে ভাহা জানা সম্ভব নয়। সেইজন্য আরও 

একটি পরীক্ষার প্রয়োজন | এই পরীক্ষার জন্ত একটি বিশেষ রকমের 70/-নল 

প্রয়োজন হয়; 0-নলটির একটি বাহুর উপরের ও নীচের দিকে ছুইটি স্টপকক 
সংযুক্ত থাকে (চিত্র ২জ )। এই স্টপকক দুইটির মধ্যবতী নলটুকু অংশাঙ্কিত। 

[-নলের অপর বাহুটির মীচেব দিকে একটি 'পককযুক্ত নির্গম-নল থাকে । 

প্রথম বাঁহটির স্টপককদ্য়ের মধ্যবঙী স্বানটকু শু ও বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইভ গ্যাসে ভত্তি করিয়া লগয়া হয়। এই বাহুর বাকী অংশ ও অপর 

বাহুটি সোডিয়ামের তরল পারদসংকরে পণ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর 

গ্যাসের নীচের স্টপককটি খুলিয়। দিলে সোডিয়াম পারদসংকর গ্যাসের 

সংস্পর্শে আসে এবং আঁমিভ ও সোডিয়ামের বিক্রিয়া আরস্ভ হয়। ফলে 

হাইড্রোক্লোরিক আসিভ কঠিন সোডিয়াম রৌরাইভ ও হাইড্রোজেন 
গ্যাসে পরিণত হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে সমস্ত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড 

হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণতি লাভ কবে। জর্দাঁই দেখা ষায় এই উৎপন্ন, 

হাঁইড্রোজেনের আয়তন বিশ্লেষিত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের অর্ধেক | 

অর্থাৎ, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উহার অর্ধায়তন পরিমাণ হাইড্রোজেন হইতে 

দুইটি পরীক্ষার ফল এখন একত্রিত কবিষবা! সহজেই বলা যাইতে পারে, 
৬ ঘন-সের্টি, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ৬/২ ঘন-সেন্টি হাইড্রোজেন এবং ড/২ 

ঘন-সেট্টি ক্লৌরিনের সমন্বয়ে গঠিত । 

সাংশ্জেষিক পন্ধতি ৪ হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংশ্লেষণদারাঁও 
উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব । 

পরীক্ষা £ (১) ঠিক সমায়তন দুইটি কাঁচের নল মধ্যবতী একটি স্টপকক 
দ্বারা যুক্ত করিয়া লওয়া হয়, নল দুইটির অপর প্রান্তেও দুইটি স্টপকক থাকে 
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€ চিত্র ২বঝ)। একই উষ্ণতা ও চাপে একটি নলে হাইড্রোজেন এবং 
অপরটিতে ক্লোরিন ভরিয়! লওয়! হয় । অতঃপর মধ্যবতী স্টপককটি খুলিয়। 

ঘরের ভিতর মৃদু আলোতে উহা রাঁবিয়! দেওয়] হয় । ধীরে ধীরে হাইড্রোজেন 
ক্লোরিনের সহিত বিক্রিয়া করিষ! হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে পর্সিণত হয। কয়েক 

০ নার ন্ট 
চিত্র ২* ঝ--1701-এর সংযুতি নির্ণয় 

ঘণ্টাতেই এই বিক্রিধাটি সম্পর্ণ হইযা যায । তৎ্পপ্প এই যস্ত্রটির একটি প্রাস্ত 

পাবদে ডুবাইয৷ সেই দিকেব টপককটি খুলিলে পাদ ভিতপ্ে প্রবেশ কবে না 

অথবা কোন গ্যাস বাহিব হইয়া যায় ন।। পাঁরদেব পবিবর্ে এই সপককটি 

জলের নীচে বাখিয। খুলিলে তৎক্ষণাৎ জল উপরে উণ্তিতে থাকে এবং নল ছুইটি 
সম্পর্ণ জলে ভখিয়া যায় । অতএব, স্বচ্ছন্দে বল। যাহত্ঠে পারে, সমপরিমাণ 

আয়তনের হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন মিলি, হইয1 হাহড়োজেন ক্লোরাইড হয় 

এবং এই উৎপন্ন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডেব আয়তন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের 

সম্মিলিত আমতনের সমান । 

হাইড়োজেন ক্লোরাইডের সঙ্কেত 2 এই সকল পবীক্ষা হইতে দেখ] যায় য 
নির্দিষ্ট চাপ ও উঞ্ণতাষ * বন দেট্টিস্চিব হাইড্রোজন কৌ |হডে ২ ঘন পেন্টি হাইড্রোজেন এব 

ইন সেন্টি ক্লোখিন আছে। স্তরাং, আভে।গাড্্রী প্রবল্পানুযযী, যদি ঘন সেণ্টিনিটাব কোন 

গ্যাসে ০ অণু বতগান থাকে, তবে 9 অণু হাইড্রোজেন ক্লোবাইডে ২টি ৯ হাড্রাজেন অণু এবং ্ টি 

ক্লোবিন অণুথাকে । 
১টি হাহড্রোজেন ক্লোরাইড অগুতে টি হাইড্রোজেন অপু এব* টি ক্লোবিন অণু থাকে । 

হাইড্রোজেন এব* ক্লোরিন অণু উভয়েই দ্বিপরমাণুক | 
হাইড্রোজেন ক্লোবাইডেব একটি অগুতে ১টি হাইড্রেজেন পরমাণু এবং ১টি ফ্লেরিন 

পরমাণ থাকে । 

হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সঙ্কেত, 77011 

ত্রোস্সিন্ন 
চিহ, 821 পারমাণবিক গুকত্ব, ৭৯ ৯। ক্রমান্ক, ৩৫। 

ব্রোমিনও মৌলাবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া! যায় না। জমুদ্রজল হইতে থাছ্য লবণ কেলাসিত 
করিয়া লইলে যে অবশেষ থাকে, তাহাতে ম্যাগনেসিয়াম ত্রোমাইড (8818) থাকে । স্টাসফার্ট 
সপে, প্যাঙ্েস্টাইনের মরুসাগরে ম্যাগনেসিয়াম ও সোডযাম ব্রোমাইড পাওয়া যায়। ব্রোমরজাই- 
বাইট [ 18:0579785110, 2882 ] নামক ডু্প্রাপ্য খনিজও ত্রোমিনের যৌগ-পদ ঁ। 

১ম--১৯ 



২৪. মাধ্যমিক রসায়ম বিজাঁন 

২০-১৯। প্রস্ভ্র্ভি  ল্যাবঞ্জেউবী স্পক্কার্তি ১ একটি কাচের 

বকঘমে পটাসিযম টগর 
অপেক্ষাকৃত পটার র কু জ্যোচিভ গ উতভপ্ত করিলেই ত্রোযিন 
উদ্পন্ন হয়। শীতল জলে আংশিক নিমজ্জিত একটি কাচের গোলকৃগী গ্রাহক 

হিসাবে বকযস্ত্রের নলের শেষপ্রাস্তে রাখা হয়। বাপ্পাকারে ত্রোমিন বকযহ্ত্রে 
নল বাহিয়া আসিয়া এই কুপীর ভিতরে ঘনীভূত হয় এবং গাঁ লাল তবল 

পদার্থে পরিণত হয় [ চিত্র ২০এ ]। 

চিত্র ২*ঞ - ব্রোমিন প্রস্তুতি 

1]0৩)2 "20514 31779১04 নি 1/10১0)4 ্শঁ 2117১0)4 131 ঠ +-:20750) 

ঘর্দিও পটাসিয়াম ব্রোমীইভ সাধারণত: বাবহৃত হয, অন্যান্য ব্রোমাইড হইতেও 

এই উপায়ে ত্রোমিন পাওয়া সম্ভব । 

ব্রোমাইডে সর্ধদীই ক্লোরাইড ও আয়োডাইড থাকে বলিয়া! এই ব্রেিনেব সহিত ৰিছু 

ক্লোরিন ও আয়োডিন মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধ ক্রেমিন পাঁউতে হইপে পাতিত করার পূর্বেই 

পটাসিয়াম ব্রোমাইডকে কপার সালফেট এবং সোডিযাম সালফাইট দ্বার! আয়ে ডাইচ-মুক্ত বর! হয়। 

20050413589 0+72801850-20574-8590++৮585044-008504 

অদ্রবণীয় কপার আয়োডাইড অধঃন্ষিপ্ত হইলে উহ ছ'কিয়। লওয়াঁ হয় | উৎপন্ন ব্রোমিনকে পরে 

পটাসিয়াম ত্রোমাইডের সহিত আধার পাতিত করিলে ক্লোরিন-মুক্ত ব্রেমিন পাওয়া সম্ভব। 
2781+-01-526014-2 

২০-২২০। শ্পিক্প-ম্জর্তি ১ স্টাস্ফার্ট লবণ হুইতে ক্লোরাইড 

কেলাসিত করার পর যে শেষদ্রুব পড়িয়া থাকে অথবা! খাগ্য-লবণ-শিল্পে ষে 

শেষদ্রব পাওয়া ঘাঁয় উহাতে প্রায় শতকরা « ২৫ ভাগ ক্রোমাইভ লবণ থাঁকে। 



ব্রোমিন ২৪১ 

অধিক পরিমাণে ব্রোমিন পাইতে হইলে এই সকল শেষব্রব ব্যবহার কর] হয়। 
ক্লোরিনেব সাহায্যে ব্রোমাইড হইতে ব্রোমিন উৎপাদন করা হয়। এ সকল 
শেষগ্রব পর্সেলীন ব1 পোঁডামাটির ছোট ছোট বল পূর্ণ একটি টাওয়ারের উপর 
হইতে ধীরে ধীরে নীচের দিকে প্রবাহিত কর] হয়। টাঁওয়ারের ভিতরে নীচ 
হইতে উপরের দিকে স্টিম ও ক্লোরিন গ্যাস চালনা করা হয়। ক্লোরিনের 
সংস্পর্শে আসিলেই ব্রোমাইভ হইতে ব্রোমিন উৎপন্ন হয় এবং বা্পাকারে উহা 
টাওয়ারের উপর দিকে একটি নির্গম-নলের সাহাঁষ্যে বাহির হইয়া যায় 
( চিত্র ২০ট)। 

প্রচ ডঃ র্ ডি 

যুক্কস্ম 

রতি 

৫ রথ ১ 

রী খ্যাগ £ 

চিত্র ২*ট-_ অধিক পরিমাণ ত্রোমিন উৎপাদন 

14188140127 218015-7 8555 20874 0023-20:01+ 9) 

নির্গত হ্বোমিন বাম্পকে ( 8100171176 51092) একটি সপিল শীতক-নলের 

ভিভব দিয়া পরিচালিত করা হয়। উহাতেই অধিকাংশ ত্রোমিন তরলিত 
হইয়1 যাঁয়। যদি কোন সামান্য ব্রোমিন বাম্পাবস্থায় থাকে, একটি সিক্ত 
লৌহচুরপূর্ণ টাঁওয়ারের ভিতর চালনা করিয়া উহাকে আয়বন ব্রোমাইডে 
পরিণত করা হয়। এই আম্নরন ব্রোমাইডকে পুনরায় পটাস-ব্রোমাইডে 



২৯২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করা সম্ভব। বর্তমানে সমুদ্র-জল হইতেও উক্ত 
উপায্ে ব্রোমিন তৈয়ারী কর] সম্ভব । 

২০-২১। ভ্রোন্িনেল্্ শঙ্্ 2 লাধারণ অবস্থায় ক্রোমিন একটি গাচ 
লাল (প্রাঁষ কৃষ্ণবর্ণ ) তরল পদার্থ । যদিও ইহার স্মটনাঙ্ক ৫৯ সেন্টিগ্রেড, 

কিপ্ত অত্যন্ত উদ্ধায়ী বলিয। সর্বধীই ইহ! হইতে লাল বাষ্প উখিত হইয়া থাঁকে। 

তবল ত্রোমিন বেশ ভারী, বণত্ব ৩১৫। পদ্ার্থট তীত্র বিষ এবং ত্বকের 

সংস্পর্শে আসিলে মন্ত্রণাদায়ক ক্ষত স্থপতি কবে। জলে ইহা কিয়ৎ পবিমাণে 

ভ্রবীভূত হয়। আলোকে পাখিয়। দিলে শ্রোমিনেব জলীষ দ্রবণ হাঁইড্রোব্রোমিক 
আসিডে পবিণত হইয়া! থাকে *__ 21379412750 4778:+-02 

কোঁহল, কৌবোঁকএ্, কারবন-ডাইসালফাইভ প্রভৃতি জৈব-দ্রাবকে ক্রোমিন 

অধিকতব দ্রবীভূত হইযা| থাকে । ত্রোমিনেব রাসায়নিক গুণাবলী ঠিক 

ক্লোরিনেব মত, যদিও সক্রিফত] অনেকট। কম। 

(১) বন্ধ মৌলের সহিত ক্রোমিন সৌজান্থজি যুক্ত হয এবং ব্রোমাইড 

উৎপন্ন করে। 

36 44872 777651318 2014-31312-520813 

21177272143 2 শ-513178 ল 20135 

(২) উত্তপ্প অবস্থা হাইড্রোজেনের সহিত ব্রোমিনের সহজেই সংধোগ 

সাধিত হয়, [72+7002- 2791 

(৩) ব্রোমিনেরও অল্লাধিক জারণ ক্ষমতা আছে। নন, 902 

প্রভৃতিকে উহ] স্বচ্ছন্দেই জািত করে £-- 
772১4131272 ১+21731, 

১০৪+ 21396043197 21701+152১9004 

(৪) আধোডাইড হইতে ব্রোমিন আয়োডিন উত্পাদন করে :-- 
21114 3127-526811+15 

(৫) ব্রোমিন ক্ষারক-জাতীয় পদার্থের লঘু-দ্রবণের সহিত ক্রিয়! করিয়া 
ব্রোমাঁইড ও হাইপোব্রোমাইট উৎপন্ন করে £-- 

22007713127 89114 183:04+17820, 



ত্রোমিন ২৪৩ 

কিন্ত অধিকতর উষ্ণতায় হাঁইপোব্রোমাইটের পরিবর্তে ব্রোমেট পাঁওয়া 
যায় ( ক্লোরিনের ধর্ম ভ্র্টব্য )। 

382:9-1+6807-5981:+ 18310১42750) 

২০-২২। ব্রোমিনের পরীক্ষা $ ব্রোমিনের অস্তিত্ব অবস্ঠই উহার বিশিষ্ট রং ও 

গদ্ধের সাহায্যেই জানা সম্ভব। স্টার্চ ও পটাস-আয়োডাইড দ্রবণে সিক্ত কাগজ ক্রোমিন গ্যাসে নীল 

হইত্র| যায়। ব্রোমিনেৰ জলীয় ভ্বণের সহিত কার্বন ডাইনালফাইড উত্তমরূপে ঝ'ীকাইলে কার্ধন 
ডইসালফাইড ীত রং ধারণ কবে । এই সৰ পবীক্ষা্ধার! ব্রোমিনের অস্তিহ নির্ণাত হয়। 

ব্যবহার হ (১) উধ ও ফটোগ্রাফীতে প্রযোজনীয় ব্রোমাউডসমূ্ত তৈযারী কবিতে 

ব্রোমিনেব প্রয়োজন হয়। (২) বছ রকম জৈবপদার্থ ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত করিতে ব্রোমিনের 

আবশ্যক হয। বিভিন্ন রং লে টট্রাইথাইল ( জ্বাল।নী পেট্রেলে ব্যবহাত ) প্রভৃতির নাম বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । (৩) কোন কোন কীছুনে গ্যাস উৎপাদনেও উহার ব্যবভার আছে। বীজবারক 

হিসাবেও ইহ! কিছু প্রয়েগ কবা হয । 

২০-২৩। হাইড্রোজেন ভ্রোচ্মাইড5 7৪: প্রন্পত্তি ই 
ল্যাবরেটরী পদ্ধতি 2__হাইড্রোক্লোবিক আযামিডের মত ব্রোমাইড লবণের 
উপব সালফিউবিক আসিছেব বিক্রিয়াব ফলে হাইড্রোব্রোমিক আসি 

উত্পন্ন কগা সগ্তব নঘ, কাবণ গা স।লাঞ্উরিক আসিড হাইড্রোব্রোমিক 

আাসিডকে জাপ্রিত কবিষ! ত্রোমিনে রূপান্তরিত কবিযা দেয়। 

[0011179১022 ৮৮7১০110781 

27714772004 টি 27904 ১002 শঁ 1319 

স্থতরাং ল্যাঁবরেটবীতে হাইড্রোব্রোমিক আমিও তৈয়াপী করিতে একটি 

পরোক্ষ উপাযের সাঙ্চায্য লইতে হয । একটি কাঁচেব গোলকুগীতে খানিকটা 

লাল ফলফরাঁস ও প্রায় উহার দ্বিগুণ পরিমাণ জল লওয়া! হয। কৃগীটির মুখ 
একটি কক ছ্বাবা বন্ধ থাকে এবং উহাতে ব্রোমিন-পূর্ণ একটি বিন্রপাঁতী-ফানেল 

এবং একটি নিগম-নল যুক্ত থাকে ১» নিগ্-নলটি একটি [0-নলের সহিত সংযুক্ত 

থাকে । এই [0-নলে লাল-ফসফরাস মাখান কতকগুলি কাঁচের টুকরা রাখা 

হয (চিত্র ২*ঠ)। বিন্দুপাঁতী-ফানেল হইতে ফোটা ফোঁটা ত্রোমিন কৃপীতে 
ফেল। হয় ( প্রয়োজন হুইলে বিক্রিষাঁর জন্য কুপীটি একটু গরম কণা বিধেয় )। 

ব্রোযিনের সহিত নিম্নলিখিত ক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড গ্যাম 
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উৎপন্ন হয়। উহা! নির্গম-নল দিয়! আসিয়া 0-নলে প্রবেশ করে। যদি 

ইনার সহিত কোন ব্রোমিন 
মিশিত থাকে, তাহা লাল 

কমফরাঁন শোষণ করিয1 লয় 

এবং হাইড্রোজেন ব্রোমাইড 
গ্যাস-জাবে বাধুর উর্ধ্বভ্রংশের 

দ্বার। সঞ্ষষ করা যাইতে পারে । 

2৮শ 17312 -52583 $ 

1১034 750 -3784 

78708 

27153252605 ১ 
[075+4720-579:+ 

৪০৩, 
শ্যাসটকে শীতল জলে 

চিত্র ২*_ হাইড্রোজেন ব্রোমাইড প্রস্ততি দ্রবীভূত করিয়া ভাইড়ো- 

ব্রোমিক আসিডভ পাওশা যায়। 

২০-২৪। হাইটভ্রাত্রোটিক্ আ্যাজ্িনডেল্ল শির্মঃ 
হাইড্রোজেন ব্রোমাইড বর্ণহীন তীব্র-গন্ধযুক্ত গ্যাস। ইহ] বাযু অপেক্ষা 

অনেক ভারী এবং জলে অত্যন্ত ভ্রবণীয়। 

হাইড্রোব্রোমিক আযাসিডের ধর্ম হাইড্রোক্রোবিক অআযাসিডের অন্তবূপ। 
ইহ] যথেষ্ট অশ্গুণসম্পন্ন এবং বহু ধাতু এবং ক্ষারক পদার্থের সহিত ক্রিয়া 
করিযা লবণেব উৎপত্তি করে। কিন্তু হাইড্রৌক্লোবিক আযাসিডেব তৃলনাষ 

ইহা অনেক কমস্থায়ী, এমন কি, ন্থধালোকে ইহা! বাবুর অক্সিজেন দ্বার 

জারিত হইযা যাঁষ। 478:+05-528750+2815 

ব্রোমাইভ ও হাইড্রোব্রোমিক জ্যাসিডের পরীক্ষা 8. ০১) হাইড্রো- 
ব্রোমিক আযাসিড বা ধাতব ব্রে'মাইডসমূহ গাঁ সালফিউবিক আদিডের সহিত উত্তপ্ত করিলে 
'ব্রোমিন গ্যাস পাওয়া যাঁয়। 

(২) ক্লোরিন হাইড্রোব্রেমিক আযমিডের বা ধাতব ব্রোমাইডেব জলীয় দ্রবণ হইতে ব্রোমিন 

নির্গত করে। এই ব্রোমিন ০5%*এ ভ্রবীভূত হইয় উহাকে গীতাভ করিয়া থাকে । 



আয়োডিন ২৪৫ 
($) ইহাদের জলীয় ভ্রষণে সিলভাঁব নাউট্রেট দ্রবণ ঢালিলে তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হলুদ সিলভার 

ব্রোমাইভ অধযক্ষিপ্ত হয়। উহা! নাইটুক আসিডে অগ্রবীয়, কিন্তু আআমোনিয়াতে ধীরে ধীরে 
ববীভূত হয। 1778৮715809-888৮1 ৮05 

আস্মোভিন্ন 
চিক্ন [| পাবমাঁণবিক গুকত্ব ১২৬ ৯। ক্রমান্ক, ৫৩। 

সমুদ্রব জনে খানিকটা ছায়োডাইড লবণ থাক। দামুদিক উদ্ভিদ এই আয়োডাইড গ্রহণ 
করিয়া থাক। সামুদ্রিক টত্তিদ পোডাইযা ঘ ভন্ম পাওযা যায, তাহাক সাধারণতঃ 
কেলপ (5০17) বল' তয গব* বস্তুতঃ ১৮১২ খীষ্টাত্দে ণই কেলপ., হইতেই কুরতয় 
(০০56০13) প্রথমে আয়োডিন আবিষ্ষার করেন। সমুদ্র ছাডাও চিলিব উপকূলে যে 
সোডিয়াম নাইট্রেট বা! ক্যালিচি (41০8০) পাওযাঁ যাঁষ ভাহাতেও কিষৎপবিমাঁণ সোডিয়াম 
আয়োডে» (ব৭]0 ) মিশ্রিত আাকে | ভীবদেহেব গ্রন্থিত বিশেষতঃ থাউবষড় গ্রস্থিতে কডপিভাঁব 
ভেলে ছাধ খুন সামান্য পবিমা" আয়াডিন আছে । 

২০-২০। প্রতি 2 ল্যাক্পেউল্পী পান্ধত্তি £ ল্যাবরেটরীতে 
আঁযোডিন উহাব সমগোনীয় ক্লোরিন ও ত্রোমিনের মত একই উপায়ে প্রস্তত 
কর! হয। সালফিউরিক আ্যানিড ও ম্যাঙ্গানিজ ভাই-অক্মাইডের সহিত্ত 
সোডিয়াম আযোডাইড উত্তপ্ত করিলেই আয়োডিন উৎপন্ন হয় । বস্তুতঃ, 
ব্রোমিন যেব্ূপ যন্্ে প্রস্ত হয়, তাঁহাতেই ইহাঁও তৈয়ারী কর! যাইতে পারে। 
উত্তাপে আয়োডিন স্বন্দর বেগনী রঙের বাপ্পের আকারে পাঁতিত হুইয়' 
থাকে । শীতল গ্রাহকে আসিয়। উহা! উজ্জ্বল কুষ ক্ষটিকে পরিণত হয় । 

21817 1৬009) +317290)4 এ নও +221790)4 রি 1005 094 রা 21320 

২০-২২৬। শ্শিক্পস্প্জততি £ বছুরকম প্রয়োজনে আয়োডিন ব্যবহৃত 
হয বলিয্বা অধিক পরিমাণে এই মৌলটি প্রস্তুত করা হয়। এইজন্য বিভিন্ন 
উপাষের প্রচলন আছে । 

(১) সামুদ্রিক উদ্ভিদের ভস্ম কেল্পের ভিতর অন্ান্ত লবণের সন্ধে 
সোডিসাম ও পটাসিযাম আযোডাইড আছে । এই ভম্ম জলের সহিত প্রথমে 

ফ্ুটান হয়, ইহাতে আযোভাইডগুলি এবং অন্যান্ত অনেক লবণ দ্রবীভূত 
হইয়া যায়। অদ্রব পদার্থগুলি ছাঁকিয়! লইয়া স্বচ্ছ দ্রবণটি যথাসম্ভব গা করা 
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হয়। শীতল অবস্থায় এই গাঁ দ্রবণ হইতে অপেক্ষাকৃত কম ভ্রবণীয় 

সালফেট, ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণসমূহ কেলাসিত হয় । উহার্দিগকে পরিক্রত 
করিয়া লইলে যে শেষদ্রব পাওয়া যায় তাহাতে আয়োডাইড থাকিয়া যায়। 

এই শেষদ্রব, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ও সালফিউরিক আ্যাসিড সহ উত্তপ্ত কর! 
হয। এই ক্রিয়ার ফলে আয়োডাইড জারিত হইয়া আয়োডিন উৎপন্ন করে। 

বাম্পাকারে আযোডিন পাতিত হুইয়া থাকে । পাঁতন ক্রিয়াটি সাধারণতঃ 

সীসার ঢাক্নীবিশিষ্ট একটি ঢালাই-লোহাঁর বকমন্ত্রে সম্পাদিত হয় এবং উডেল 

৮ | না 

টি 

চিত্র ২ড-_ কেলৃপ,হইতে আয়োডিন প্রস্তুতি 

(06115) নামক বৌতলাকৃতি সাবি সাঁবি শ্রেণীবদ্ধ পাথরেব গ্রাহকে 

আয়োডিন সংগৃহীত হয় ( চিত্র ২ড )। 
11,02+77250+- 1090++720+0 

2াবঙা +27290+-28750++217]1 

27710 -[2+41750 (জারণ-ক্রিঘা ) 

221+-17%0702 4 317 2১0)4 --]19 -ঁ 21901115047 21817১0) 

(২) চিলির ক্যালিচির (৪10৭) দ্রবণ গাঢ় করিযা শীতল কবিলে উহা হইতে প্রথমে 

অধিকাংশ সোডিয়াম নাইট্রেট কেল[সিত হই] যায । তাথাব পর যে শেষদ্রব পাঁওয়! য।য় তাহাতে 

কিছু সোডিয়াম আয়োডেট থাকে। ইহাকে সোডিয়াম হাহড্রোজেন সালফাইটেব সহিত মিশ্রিত 

করিলে আয়োডেট বিজারিত হইয়া আযোডিনে পবিণত হয়। 

ঠেব৪10+51417505-3 1212১044288 504+15117350 

(৩ কোন কোন গেট্রোলিয়াম-থনিতে প্রথমাবস্থায় অল্লাধিক পেট্রোলিয়াম মিশ্রিত প্রচুর 

লবণ জল পাওয়া যায়, ইহাতে কিয়ৎপবিম।ণ আযোডাইড থাকে । সোডিয়াম নাইট্রাইট ও 

সালফিউরিক আযসিডের সাহায্যে ইহ! হইতে আয়োডিন প্রস্তুত করা হয়। 

2াব জব 08447255041 28জা লু 18+-4387750$+2২ 0+28550 



আয়োডিন ২৯৭ 

এই আযোডিনের পরিমাণ থুব কম বঙ্িয়া উহা জলে জ্রবীভূত অবস্থায় থাকে । বলাহিত 
অঙ্গার (2০০৮৭ ০৮৪:০০৪) নাহায্ে উহাকে শোষণ কবিয়া লওয়া হয় এবং এই কার্বন 

ছাকিয়া লটযা ক্ষার-পদার্থেব সহি মিশান হয। আয়োডিন ক্ষারে দ্রবীভূত হইয়া বায়। 

38460৪01755 বহা 11910543720 

সালফিউরিক আ্যাসিড দ্বার! অস্ীককৃত করিলেই আয়োডিন নির্গত হয়। পরে যথারীতি ছাকিয়া 

লইয়া উধ্বপাতন দ্বাবা নিশুদ্ধ করা হয। 

৮105+577 5 3৮80+37, 

২০-২৭এ। আান্সোডিন্নেল্ল ৮ম (১) স্বাভাবিক উষ্ণতায় 

আয়োডিন চকচকে ধুসব রংযের স্কটিকাঁকারে পাওয়া যাব । উহার ঘনত্ব 

৪ ৪। উত্তীপ প্রয়োগে গলিবাব বহু পূর্বেই উহা বাশ্ীভৃত হইয়! বেগনী 

গ্যাসে পবিণত হয়। হতরাং ইহা সহজেই ভর্ধপাতিত করা সম্ভব। বেশী 
উত্তপ্ত করিলে আযোডিন গ্যাপ বিয়োজিত হইয়া উহার দ্বিপরমাণুক অনুগুলি 

এক-পবমাণুক অণুতে পবিণত হয়। [3 2] 

আযোডিন জলে লামা ভ্রবণীষ, কিন্ত বিভিন্ন জৈব দ্রাবকে কোহল, 

কার্বন ডাই-সালফাই ড প্রভৃতিতে ] ইহা বেশ দ্রবীভূত হয । 

(২) আয়োডিন অনেক মৌলেব সহিত সোা্রজি যৃক্ত হয় এবং আয়ো” 
ভাইড উত্পন্ন কবে । কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তাপ বাতিরেকেই এই সংযোজন! 

হয়।' যেমন কসফরাঁস, ক্লোধিন, ব্রোমিন প্রভতিব সহিত ইহার সংযোগ £ 

2৮+05-্হাগুও  [5+015-210] 
পারদ ও আয়োডিন একত্র উত্তমরূপে মিআিত করিলেই মারকাঁরি আঁয়ো- 

ডাঁইড প্রস্তত হয়-_ 

2176-17+12 7 70£212 17811) 7 103815. 

যদিও আযোঁডিনের খামায়নিক ধম অন্যান্য হালোজেনের অন্তরূপ, কিন্ত ইহার 

সক্রিয়ত! উহাদের চেয়ে অনেক কম। 

ক্লোরিন ও ব্রোমিনের মত আয়োডিনেবও হাইড়ে।জেনের প্রতি আসক্ি 

আছে, কিন্তু মাত্রায় অনেক কম। প্লাটিনাম, টানজ্টেন্ জাতীয় প্রতাবকের 
উপস্থিতিতে অধিক উষ্ণতায় হাইড্রোজেন ও আযোডিনের সংযোগ আঁংশিক- 

ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 1779+12₹২2ালা 
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(৩) আয়োডিন পটাসিযাম আয়োডাইড জলীধ ভ্রবণে সহজেই দ্রবীভূত 

হয় এবং একটি নৃতন যুত-যৌগিক স্থষ্টি কবে। ঘ1+]5 ₹৯ ঠোরাও 
( পটাসিয়াম ট্রাই-আয়োডাইভ ) 

(৪) রোরিন ও ব্রোমিনের মত আয়োডিন ক্ষারপদীর্থেব দ্রবণের সহিত 

বিক্রিযা করে এবং আযঘোভডাঁইড, হাইপো-আযোডাইট ও আযোৌডেট লবণের 
উত্পন্তি করে :-- 

12+28907- ন01+ বিজ্ঞা+17750 (কম উষ্ণতায় লঘু ভ্রবণে ) 

12+629042-5511+ বিঞ্0১+ 3780 (অধিক উষ্তাষ গা 

দ্রবণে ) 

হাইপো-আয়োডাইটগুলি অত্যন্ত অস্থায়ী ধরণের এনং সহজেই আঁষো- 

ডেটে পরিণত হুইযা যায । 3801 75 টি৪0++2 বিশ 
(৫) আয়োডিন মৃদু জাঁবণগুণসম্পন্ন । সাঁলফাব ভাই-অক্মাইড, হাইড্রো- 

জেন সালফাইড প্রভৃতি আযোডিন দ্বার! সহজেই জাঁবিত হয । 

[১+১০)১১+০7১০ 5 21774137204 

19+ 82503417070) 25 ট্বও১১০4+2 না 

[5+ 759 - এল +9 

(৬) সোডিযাঁম থাযে সালফেট দ্রবণের সহিত আয়োডিন সংস্পর্শ মাত্রেই 

বিক্রিয়া করে এবং সৌডিযাম টেট্রাথায়োনেটে পরিণত হইয। থাকে । 

2৭2১20)3 শঁ [2 -ু 2 91+ [22১46 

( সোডিয়াম থায়ৌস।লফেট ) (সোডিযাম ঢেট্রাথায়োনেট ) 

এই বিক্রিয়ার স।হাঁষ্যেই সচরাচব আধোভিনের পবিশাঁণ নির্ধারণ করা 
₹য। 

(৭) আয়োডিন কান কোরাইড ব1 ব্রোমাইড হইতে ক্লোবিন ব! ব্রোমিন 
প্রতিস্থাপিত করে নাঁ। কিন্ত, ক্লৌরেট বা ব্রোমেট-এর মধ্যস্থিত রোৌরিন 

বা ক্রোমিন আধোডিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া সম্ভব | যথ] ৮ 

21401094715 75 28103 +01, 

2010005+12 2 2710১ + 812 

২০-২৮। আজমোডিনেল্ ল্সান্ষ] £ খ্বাভাবিক র' এবং বেগনী 
বাশের দ্বারাই আয়োভিনকে চেন! সম্ভব। 508, 001 প্রভৃতি ভ্রাধকেও উহা! বেগনী বং ধারণ 
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করে। ইহা ছাড়া, স্টার্চের কাথের সংস্পর্শে আঁদিলেই ইহা! একটি নীল যৌগিকের সৃষ্টি করে । 

এই পরীক্ষা্টিই সচরাচর প্রয়োগ করা হয়। এমন কি, পঞ্চাশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ আয়োডিন 

থাকিলেও ইহা ঘ্বাবা আয়োডিনের অস্তিত্ব ধরা সম্ভব । 

ব্যবহার 2 বীজবারক উষধ হিসাবে আয়োডিন প্রচুব ব্যবহ্ৃত হয়। তাছাড়া, ০1315 
( আয়োডোফর্ম ) প্রভৃতি মিত্যব্যবহার্য আয়োডিন-যৌগ প্রস্ততিতে আযোঁডিনের প্রয়োজন । সৃছু 

জাবক কপে জৈব রসায়নের অনেক বিক্রিয়াতে এব* কোন কোন রঞ্রক-প্রন্ততিতে আয়েডিন 

আবশ্তক। 

২০-২৯। শ্রাইড্রোজেন আঁক্মোভাইডঃ লা. প্রস্ততি 
ন্যোবরেটরী পদ্ধতি 3 (১) কোন 'মাযষোডাইড লবণের উপর সাল- 
ফিউরিক আযাসিডের ক্রিষার সাহায্যে হাইড্রোজেন আয়োডাইড পাওয়া সম্ভব 

চিত্র ২*ঢ-_হাইড্রে(জেন আয়োড।ইড প্রস্ততি 

নয়, কারণ হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের মত আয়োডাইডও সালফিউরিক 

আনিডে জাবিত হইয়া আয়োডিনে পরিণত হইয়া যাঁয়। 

27111772904 ₹12+2550-+902 
স্থতরাঁং ল্যাবরেটরীতে হাইড্রোজেন আয়োডাইড প্রস্থ-ং কবার পদ্ধতিটি 

হাইড্রোজেন ব্রোমাইডেরই অন্থবপ । আয়োডিন ও লাল ফসফরাস উপযুক্ত 
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পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া] লওয়া হয় এবং একটি বিন্দুপাতী-ফানেল হইতে 

ফৌঁটা ফোঁটা1! জল এই মিশ্রণে ঢাল! হয়। ইহাতে হাইড্রোজেন আয়োডাইড 

গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং উহা একটি নির্গম-নলঘ্বার। কুপী হইতে বাহির হইয়া 
আসে ( চিত্র ২০)। 

2]১1-5]12918750 ল 273504+10া 

এই গ্যাসটি যথেষ্ট ভারী । ইহাকে প্রথমে লাল ফসফরাঁস ও শুক ফস- 

ফরাস পেপ্টোক্সাইডের উপব দিয় পরিচালিত করিয়া (আয়োডিন ও জলীয় 

বাষ্প হইতে মুক্ত করার জন্য ) লইয়! বাখুর উর্ধবভ্রংশের ছ্বাব| গ্যাসজারে সঞ্চিত 

কর! হয়। 

গ্যাসটিকে ঠাগীজলে ভ্রবীত্ূত করিয়! হাইড্রোআয়োডিক আসি 

পাওয়া যায়। 

২০-৩০। হাইড্রোজেন আক্োভাইডেজ প্রর্ম ৪ ইহা 
একটি স্বচ্ছ, বর্ণহীন গ্যাস। সিক্ত বাতীসে ইহা ধুমায়িত হয়। ইহা! বাতাস 

অপেক্ষা ভারী । জলে ইহা অত্যন্ত দ্রব্ণীয় । 
ইহার রাসায়নিক গুণাবলী হাইড্রোক্োবিক ও হাইড্রোব্রোমিক আিডেব 

অনুরূপ, কিন্তু ইহা এ দুইটি আসি অপেক্ষা অনেক সহজেই বিয়োজিত 
হয়। উত্তাপে ইহা উপাদান মৌল ছুইটিতে পরিণত হইতে থাকে | 

271-75214+12 

হাইড্রো-আয়োভিক আসিড অক্সাম্মক এবং যথারীতি বিভিন্ন ধাতু ও 
ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়া কবে । 

হাইড্রো-আয়োঁডিক আসিডেপ বিজাবণগুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বহু 
রকম পদার্কে ইহা বিজ্াবিত করে এবং সর্ধদাই উহা! নিজে জাবিত হইয়া 
আয়োভিনে পাঁবণত হয। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়! হইল । 

(ক) সাঁফিউবিক আযা্গিডের সহিত্ত উহার বিভিন্ন প্রকাঁরেব 

বিক্রিয়া হয়। 

চ7950£+27] _ [9+2750+902 
[72904+6]নুয _ 31944075045 

[10950448171] 74712147204 755 
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(খ) বাতামে অক্সিজেন দ্বারাও আলোর উপস্থিতিতে সহজেই নু] জারিত 
হয় 2- 4731109- 219+27720). 

(গ) উহাব অন্ঠান্য বিজারণ ক্রিষা £-_ 

০771+25802 নল 27204280412 

21711256013 7 2850121+27011415 

21714 7202 সি 27909411]2 

27371+098 নি [7901+02+15 

4171-4+20090)4 রি 0০9০12+213990$+159 

61711120190)? 457 29694 চি 0০120500413 +21017১0921+75720 

1315 
101711+21)0++-413530$ 7 21050++2র550+87750 

শ"519 

বস্ততঃ, হাইড্রো-আযোডিক আপিভ বিজারক হিসাবেই ব্যবহৃত হয় । 

২০-৩১। হাইভড্রো- লাক্রোডিক আযাত্লিভ শু অন্থ্যাল্যয 

আম্মোডাইজডেব্ পব্রীক্ষা £ 
নিম্নলিখিত পরীক্ষা সমহেব সাহায্যে হইড্র! আয়োডিক আনিড ও উহাব বিভিন্র লবণ নির্ণয় সম্ভব £ 

(১) গাড় সালফিউবিক আিঙ সহযোগে তপ্ত কবিলে এই সমস্ত পদার্থ হইতে আয়োডিন 

উৎপন্ন হয়। এই সঙ্গে ম্যাঙ্জানিজ ডাই শ্ক্লাইড দিলে আব? সহজে আয়োডিন নির্গত হয়। 

(২) আয়োডাইডের দ্রনণে ক্লোরিনেব জলীয় ভ্রবণ দিলে আয়োডিন নিগত্ত হয়। উহাকে 

ক্লোবোফমে ৰ সহিত ঝাঁকাইয়! লহলে ক্লোবোফম বেগণী বং ধাবণ করে| অথবা, স্টার্চ দিলে উহা 

শীল হঠয়! আয়োডিনের অস্তিত্ব নিদেশ করে। 

(৩) দ্মাযলোডাইডের দ্রবণে সিলভার নাউদ্রেট দ্রবণ ঢালিলে ঈষৎ গীতাভ সিলভার আয়োডাইড 
অধংক্ষিপ্ত হয়। দিলভ।ব আয়োডাইড আযমোনিয়! এবং নাহটি,ক আযসিড উভযেই অন্্রবণীয়। 

অব্সি-জ্যাসিড 

হালোঁজেনগুপির নানাৰকমেব অক্সিআ্যাসিড আছে । এখানে আমর! 

মাত্র একটি অক্সি আসিডেব কথা উল্লেখ করিতেছি । 

২০-৩২ | হাইপোলেগবাীস আযাস্সিড, 800] ৫ হাইপো- 
ক্লোরাম আাসিড বিশুদ্ধ অবস্থায় পাঁওয়! সম্ভব নয়, জলীয় দ্রবণেই শুধু উহার 
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অন্তিত্ব গ্রষাণিত হইয়াছে । খুব কম উষ্ণতায় অবশ্য উহার লোদক স্কটিক 

ইদানীং কেলীসিত করা! সম্ভব হইয়াছে । 

প্রস্ততি £ (১) ক্লোরিনের জলীয় ত্রবণের সহিত সগ্য প্রস্তত গীত 

মারকিউরিক অক্সাইড ঝাকাইয়া লইলে হাইপোক্লোরাম আযাসিডের দ্রবণ 

পাওয়া যায়। অথবা জলে ভাসমান চকের গুড়ার ভিতর ক্লোরিন গ্যাল 

চালনা করিলেও উহা] হাইপোক্রোরাস আসিডের দ্রবণে পরিণত হয়। 

20194 0790+2755720 72 158019, 703£0-+7 27000 

20019471204 0800)5 ল508019+009+273900] 

(২) বিরঞ্ক-চুর্ণের ( ব্রীচিং পাউডার ) উপর লঘু আযাসিডের ক্রিয়ার 

ফলেও খুব সহজে হাইপোক্রৌবাঁস আমিড পাওয়া! যায়। এমন কি, কার্বন- 

ডাই-অক্মাইডের মত যুদু-আস্িক অক্সাইড সাহাষ্যেও হাইপোক্লোরাস আমিড 

উৎপন্ন কর] সম্ভব । 

205(001)01-25095- 08(0২)১+ 08012427700 

2080001)01-+0002+-750)5 08003+ 0৪012+2170 00 

কিন্তু ক্লোরাইড হইতে [01 উতৎপন্ন করিতে অক্ষম একপ তীব্র কোন 

আসিড প্রয়োগে উৎপন্ন হাইপোরোধান আসিভ ক্লোরিনে পরিণত হইয়। 

যাইবে, যথা 

08(০0০1)01-+105১04- 0০95004+70701+700] 

চ101472001- 77204 012 

হাইপোরৌরাঁস আসিড বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়] সম্ভব নয়। ইহার জলীয় 

ভ্রবণ শতকর] প্রায় ২৫ ভাগেব শি গা করা সম্ভব নয়। লঘু দ্রবণ মোটা- 

মুটি স্থায়ী হইলেও ইহাঁধ গাঁট প্রবণ, বিশেষতঃ আলোর প্রভাবে, বিষোজিত 
হইয়া অক্সিজেন এবং ক্রোরিনে পরিণত হইয়| যায় £__ 

7001-1701+0 3 ০+0-02 

চ301+17001-17750+ 015 

এত সহজে অক্সিজেন উৎপন্ন করিতে পারে বলিয়াই হাইপোরলোরাস 

আযাসিড বেশ তীব্রজারকের কাঁজ করে। বস্ততঃ, উহা হইতে ষে জায়মান 
অকিজেন সপ্রাত হয়, তাহাই জারপ-ক্রিয়! সম্পর করে। 



'অক্সি-আযাপিভ তপ্ড 

[ব8990৯+7001-88350,+ 701 
2171+010 01170209090, 075-18000, 0784+124 

7509+01 

হাইপোর্োৌরাস আযাসিভ দ্রবণ বিরঞ্করূপে এবং বীজবারক বূপে' 

ব্যবহাবের হেতু উহার জাযমান অক্সিজেন প্রদান-ক্ষমতা । ক্লোরিনের মত, 
ইহাঁও জারণ-ক্রিয়ার ছারা বিরগ্রন করে। 

ম্যাগনেসিযামেপ সহিত হাইপোক্লোরান আসিড হাইড্রোজেন উৎপন্ন 

করে :-- 11542170001 15(0)0)2+ 585 

২২০-৩৩। বিগ ক-চুশ, লীটিহ পান্উভাল্প2 08 0001)0 

সাধারণতঃ ব্রীচিং পাউডার বা বিরগ্তক-চূর্ণ নামে যাহা! পরিচিত, উহার রাঁসা- 

য়নিক নাম, “ক্যাললিষায-ক্লোরো-হাইপোক্লোরাইট”, 0৪-2%1 ইহাকে 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড এবং হাইপোরপ্পোরাস আযসিভ উভয়ের যুগ্ম-লবণ 

বলিয়া ধবা যাইতে পাবে। 

017, 8008 001, 9 
০৪-5০97৮7+ ৮01. 7৮ ০৭40 +1329 

বিঞ্জন-কাঁষে এবং পংক্রামক জাবাথুধ প্রতিষেধক হিসাবে ইহার চাহিদা 

অত্যন্ত বেশী। ইহার প্রস্তুতিতে নানা রকম পায় অবলম্বন কপা ভইতেছে। 

' এখানে ছুইটি প্রণালী বিবৃত কপ হইল । 

(১) সীসা নিমিত প্রকোষ্টেপ সিমেন্ট বা শিলাজতুর মেঝেতে প্রথমে প্রায় 

তিন ইঞ্চি পুরু কবিয়া কলিচুন প্লাখ। হয় । এই কলিচুন বেশ চূর্ণ অবস্থায় থাক! 

প্রয়োজন এবং উহ।তে শতকরা] ২৬ ভাগের অধিক জল থাকা! উচিত নয়। 

উপরের দ্দিকে একটি প্রবেশ-নলের সাহাঁষ্যে এই প্রকোষ্ঠের ভিতরে অনার 

ক্লোরিন গ্যাস চালিত করা হয় । এই ক্লোবিন গ্যাসে সচরাচর আয়তন হিসাবে 

শতকর] ৪* ভাগ ক্লোগিন বাধুর সহিত মিশ্রিত থাকে । কলিচুন ক্লোরিন 

শোষণ করে এবং ধীরে ধীরে বিরঞক-চুণে পরিবতিত হয়। যাহাতে যথাসাধ্য 

ক্লোরিন বিশোধিত হয় সেইজন্য মধ্যে মধ্যে কাঠের হাতা দ্বার! কলিচুন নাড়িয়া 
দিতে হয়। প্রকোষ্টটির উষ্ণতা ৪০ সেট্টিগ্রেডের অনধিক রাখা হয়। অধিকতর 

উষ্ণতায় বিরঞক-চুর্ণ বিষোজিত হইয়া যায় । প্রায় ২৪ ঘণ্টা এইবপে রাখিয়া, 



৩০৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

দিলে বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়। বিক্রিয়া-শেষে প্রকোষ্ঠের দুয়ার খুলিয়া কিছু 

কলিচুনের গুঁড়া ছডাইয়া দিতে হয়, তাহা অবশিষ্ট ক্লোরিন টানিক়স! লয়। 

তৎপর এই বিরঞক-চর্ণ কাঠের বা আলকাতর। মাথান লোহার পিপেতে 

করিয়া চালান দেওয়া হয়। 

04000170241 0127-705(09001)01-4750). 

(২) তেজেনক্লেভারের যন্ত্রের ব্যবহারে অত্যন্ত লঘু ক্লোবিন গ্যাসে 

সাহায্যও কলিচুন হইতে বিবঞ্ক-চূর্ণ প্রস্তত কব] সম্ভব € চিত্র ২০ণ)। 
ইহাতে কয়েকটি লৌহনিগ্িত অগভূমিক প্রশস্ত নল বা সিলিগার থাকে । 

উহাঁদেব প্রত্যেকটির অত্যন্তখে “ছ্ু'র মত একটি দীর্ঘ আদুলাডক আগে । 

লি ! ] 

| 
জং ৃ ৃ 7 

২৮, ২২. 

৭. 

শত ২ 

চিত্র ২*ণ-_হেজেনক্রেভার যন্ত্রে বির্প্র ক-চর্ণ প্রস্তুতি 

সকলের উপরে ষে নলটি আছে উহাতে কলিচুন দেওয়া হয়। আলোভক- 

গুলি আন্তে আস্তে ঘুবিতে থাকে । আলোড়কের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে এই 

কলিচুন এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে থাকে এবং অবশেষে নির্গম- 

পথে দ্বিতীয নলে প্রবেশ করে । এইভাবে কলিচুন চারিটি নল অতিক্রম করে । 

ইত্যবসপ্েে সর্বশেষ নলেব ভিতর লঘু ক্লোরিন গ্যাস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া 

হয়। এই ক্লোরিন কলিচুনের পথেই বিপরীত মুখে পরিচালিত হয়। সুতরাং 

কলিচুন ও ক্লোরিন নিবিড় সংস্পর্শে আসে এবং বিরঞ্কক-চুর্ণ উৎপন্ন হয়। 

নকলের নীচের নল হইতে কিরঞ্ক-চুর্ণ কাঠের পিপেতে ভরিয়৷ লওয়া ষায়। 



অক্সি-আযঁসিড ৩০৫ 

বিরঞ্রক-চূর্ণ একটি অনিয়তাঁকাঁর পদার্থরূপে পাওয়া যায়। উহা! জলে 
দ্রবীভূত হইয়া ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোরাইট মিশ্রণে পরিণত হয় । 

209(901)00155 080015-4-08000)১ [ জলে ] 

মবদ্ধ আযঁসিডের লঘু ভ্রবণে বিরগ্ীক-চর্ণ হইতে হাইপোক্লোরাস আযসিড 

পাওয়া যায়। কিন্তু তীব্র আঁসিডের দ্রবণে ক্লোবিন নির্গত হয়। 

20960901)01+ 7500৭ 7 0৪8003+05৪005+27001 

০৪(901)01+ 72504 -₹ 0850$+012+1720 

0৪(901)01+21701 725 09012+-015+ 750 ॥ 

বল বাহুল্য, এই নির্গত ক্লোবিনেন ভন্যই ইহাব বিরপ্তন-ক্রিযা সম্পাদিত 

হয়। বিরঞুক-চুর্ণের উপর গাঁচ আযাযোনিয়। ৬বপ করিলে, উহ] হইতে 
নাইট্রোজেন বিমুক্ত হয। 

সৌডিয়াঁম কার্নেট বিবঞ্তক-চর্ণেব সাঁহত বিক্রিষা কবে এবং সোডিয়াম 

ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোরাইট পাওয়া খাঁষ *-_ 

0৪0001)014 19213 -- €০ )0০00১+1792001-+ ৪0০1, 

» বিরগ্রক-চর্ণের জাবণক্ষমতা বিশে উল্লেখযোগ্য । পটাসিয়াম আয়োডাইড 

হইতে উহা আয়োডিন উত্পাদন কবে । 

090001)011+21211+21701 7 08012120147 7904+ 12 

কোবাশ্টের যৌগসমূহের উপস্থিতিতে বিরঞক-চুর্ণ হইতে অক্সিজেন পাওয়া 
যায় 2080001)01 _ 208012+ 02 

বিরঞ্জল-প্রণাঁলী £ বশ্রাদি বিরজক-চুণ সাহায্যে পরিষ্কুত «রিতে হইলে 
প্রথমে অপরিষ্কৃত বস্ত্রাদি বিরগুক-চর্ণের দ্রবণে ভিজা ইয়া লইতে হয় এবং পরে 

উহাকে অত্যন্ত লঘু সালফিউরিক আামিডে ধোয়া হয় । ইহ্নাতে ক্লোরিন 
উৎপন্ন হয়। উহাই বিরঞ্জন করিয়া থাকে । অতঃপর আযাপিড দূরীতৃত করার 

জন্য বস্ত্রগুলি সোডাঁতে ধুইয়া লওয়া হয় এবং পরে সোডিয়াম সালফাউট ব! 

খায়োনালফেট ভ্রবণে ধৌত করিয়া ক্লোরিন-মুক্ত করা হয়। 
১ম--২, 
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২০-৩৮। জ্যালোজেন্মস্ুহেল্প তৃচদন্দ! 8 হালোজেন 
চতুষ্টয় এবং উহাদের কয়েকটি সরল যৌগ সম্বদ্ধে আমরা আলোচনা 
করিয়াঁঠি | উহারা পর্যায় সারণীতে একই শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে এবং 

বস্ততঃ উহাদের ভিত যথেষ্ট সার্ৃশ্ত বিদ্যমান । উহাদের প্রায় সমস্ত ধর্মই 

অন্থরূপ, কেবল গ্রিন অতাধিক সন্র্ি় বলিয়] উহার কতকগুলি বিশেষ 

রাসায়নিক ধর্ম দেখা যায়। এই সকল ধর্মের মাত্রা অবশ্য পারমাণবিক 

গুরুত্ব বৃদ্ধির সহিত বাড়িতে বা কমিতে থাকে । ক্লোরিন, ব্রোযিন ও 

আয়োডিন আবার একই উপায়ে প্রপ্তত করাও হয়: 

212১.+ 3931712১044 1117002 ০৮1৬1105004+ 25175041+ 27320+52 

(20-হালোজেন ) 

ইহার] সকলেই অধাতব মৌল, সুতরাং অপরাবিদ্যুৎগুণসম্পন্ন মৌ লক- 
পদ্ার্থ। এই অপরাবিদ্যুৎগুণ অবশ্য ক্লোরিন হইতে আয়োডিন “ধস্ত ক্রম 

পর্যায়ে হাঁস পাইতে থাকে । প্রত্যেকটি হালোজেনই জারণগুণসম্পন্ন এবং 

বিরঞ্করূপে কাজ করে । পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে এই গ্রণগুলি কমিয়া 

যায়। উহাদের হাইড্রোজেন যৌগসমূহের মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্ত দেখা 
যায়। ৩*৭-৩৭৮ পৃষ্ঠায় উহাদের ধঞ্ঃগ্তলির একটি তুলনামূলক তাঁলিক! 

দেওয়া হইল £-_ 
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একবিংশ আধ্যায় 

২১০ ত্।গ 

সন্ত, ৮% 1 পাবমাণবিক গুরুত্ব, ৬* ৯৮। ক্রমান্ক, ১৫। 

হ্যামবুর্গের চিকিৎসক ব্র্যা্ড (3800) ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মুত্র হইতে ফসফরাস আবিষ্কার করেন। 

উহ।র প্রা এক শতাব্দী পৰে ১৭৭১ ্রীষ্টব্দে গ।ান (24),%) প্রমাণ করেন যে অগ্থিতেও ফসফরাস 

বিদ্যমান । উহার পবেব বৎসগ্গেই শীলে অগ্থিচুর্ণ হইতে ফসফরাস প্রস্থ করাব উপায়টি উদ্ভাবন 

করেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাভষধিধব কত ক উহাব মৌলহ্ প্রমাণিত হয় । স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলো 
বিকিরণ কবে, অর্থাৎ অগ্রপ্রভ, এই জগ্ত উহ।র নামকবণ হয় ফলফবাস (2৮০3, আলো। ? 05:5৪, 

ধারণ করা )। 

প্রক্তিতে ফসফরাস মোলাবস্থাধ পাওষা যায় না । উহবাব বিভিম্ন যৌগের ভিতর কালপিয়।ম 

কসফেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য । হাড়ের ভিভর শতকর। প্রায় ৫৮ ভাগ ক্যালসিযাম ফসফেট থাকে । 

এতম্্যতীত বহু খনিজ পদা্৫েও ফসফেট যৌগ থাকে £ 

(১) ক্লু আযপেটাইট (চ10২27-10016) 30005 (1004)2, 0804 

(২) ফ্রোর-আপেট।ইট (012107-8090106) 9009৭ (0094)8%, 08012 

(৩) ফসফোরাইট (151,9501,00115), 05 09500$)59 ইত্যাদি 

উত্তিদ ও প্রাণীদেহেব ফসফো-প্রোটিন যৌগে ফপধবাদ আছে । ছুধের ক্যাজেইন, ডিমের 

ভাইটেলীন উহার দৃষ্ঠাত্ত। 

২২১-১। অনন্ি০০1 হইতে কুসফ্তাঙন ও্রন্ভর্তি £ 
গ্রথমণ্ডঃ অগ্থিসমৃহ €োঁট ছোট টকব। করিয়া জলে ফুটাইর। পরিষ্কৃত করিয়া 

লওয়া হয়। তৎপর 055 দ্রাবকদ্।প1 উহা1 হইতে ন্সেই ও চবিজাতীয় 
পদর্থগুলি নিক্ষাশিত করা হয় এবং অতিতপ্ প্ামের ভিতর অস্থিগুলি সিদ্ধ 

করিয়। লইলে উহাগ আঠা ও জিলাটিন জাতীয় জৈবপদার্থগুপি দূর হয়। 

অতঃপর একটি আবদ্ধ লৌহপাত্র হইতে উহার অন্তধ্মপাতন করা হয়। এই 
প্রপ্রিয়াব ফলে অস্থিসমুহ একটি কালে! বিচুণ পদার্থে পপ্রিণত হয়। ইহাকে 

প্রাণীজ অঙ্গার বলে। ইহ] কার্বন ও ক্যালসিয়াম ফপফেটের মিশ্রণ। 

প্রাণীজ অঙ্গারটিকে বাতাসে ভম্মীভূত করিলে ইহা একটি শ্বেতাভ পদার্থে 
পরিণত হয়-_ইহাই "অস্থিতভন্ম (90706 8918)1। ইহাতে ৮*% ক্যালসিয়াম 
ফসফেট থাকে । 



৩১৩ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

মোটামুটি রকমের গাঁ ও তপ্ত সাঁলফিউরিক আযাঁসিডের মহিত উত্তমব্ূপ 

মিশ্রিত করিয়া বিচর্ণ অস্থিভম্মকে ক্যালসিক্জ়াম সালফেট ও ফসফরিক আাসিডে 

পরিণত করা হয়। 

375805+093(605)5-530890++2775705 

অদ্রব 08904 ছাঁকিয়া সরাইয়া লওয়! হয় এবং ফসফরিক আযাঁসিডের 

দ্রবণ পাওয়া যাঁয়। অতঃপর ক্রমাগত বাঁশপীভবনদ্বারা গাঁ করিয়া এ দ্রবণটিকে 

সিবাপ্রে পরিণত করা হয়। এই সিরাঁপটির সহিত কার্বন বা চাঁরকোলচুণ 

মিশ্রিত করিয়] মিশ্রণটিকে লোহার কডাইতে সম্পূর্ণ বিশুষ কর] হয়। অগ্রিসহ 

মৃত্তিকার বকযন্ত্রে এই শুষ্ক অবশেষটি শ্বেতশ্পু কব] হয়। বকযসন্ত্বের মুখটি 

জলের নীচে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। উত্তীপে ফসফরিক আযসিভ 

বিযোজিত হইয়া! প্রথমে মেটা-ফসফরিক আিডে পরিণত হয় এবং পরে 

উহ! কাবধনঘারা বিজারিত হইয়া ফসফরাসে পরিবন্তিত হয় । 32১ 00 এবং 
ফসফরাস বিক্রিয়াজীত এই তিনটি পদার্থ ই গ্যাসীয় অবস্থায় নির্গত হয়। 

জলেব সংস্পর্শে আসিয়া ফনফরাঁস ঘনীভূত হইয়া] কঠিন।কার ধারণ করে, কিন্ত 

[7১ এবং 00 বাহির হইয়। চলিয়া যায় । 

77520$-771205+ 250 
41770594120 12000+2724+ 02 

ফসফরাস বাধুর সংস্পর্শে আসিলেই অক্মাইডে পরিণত হইতে থাকে। 
সুতরাং, সর্ব] ইহাকে জলের ভিতরে বাথ! হয় । 

২১-২। হান্িজ ফস্ফ্রুল্লাইউ হুহত্তে স্সলফল্সাস 
প্রন্তন্রক্তি 2 এই পদ্ধতিটিকে সচরাঁচর “বৈদ্যুতিক প্রণালী” বলে। আবার 
প্রবর্তনকারীদের নামান্ষায়ী পছ্ছতিটিখে, রীডম্যান-পার্কীর রবিনসন প্রণালীও 

বলা হয়। খনিজ ক্যালসিয়াম ফসফেটকে বালু ( সিলিকা ) এবং কার্বনের 

সহিত উভপ্ধ করিলে ফসফরাস পাওয়া যাঁয়। ইহাতে অত্যধিক উষ্ণতার 

প্রয়োজন এবং এই তাপ শ্রয়ৌগের জন্য বিদ্যুতৎ্শক্তি ব্যবহৃত হয়। 

অগ্নিসহ-ইষ্টক নিমিত একটি আবদ্ধ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে এই বিক্রিয়াটি সম্পন্ন 

করা হয়। চুল্লীটর নীচের দ্রিকে কার্নেব ছুইটি তড়িদ্বীর আছে । এই 

তড়িফ্ফীর দুইটির ভিতর তডিৎ-শ্বলিঙ্গ বা আর্ক দ্বার! উত্তাপ স্টি করা হয়। 



ফসফরাস ৩১১ 

চুল্লীর উপরিস্থিত একটি চোঙ্গের ভিতর দিয়া খনিজ ফসফেট, কার্বন ও 

সিলিকাব একটি মিশ্রণ বিচুর্ণ অবস্থায় দেওয়া হয়। উহা একাটি “ছু প্রবেশ- 

পথের মধ্য দিয়া চুল্লীর অভ্যন্তরে যাঁয় এবং উত্তপ্ত হয়। ১২০* সে্টিগ্রেতেরও 

অধিক উষ্ণতাক্ক ক্যালসিয়াম ফপফেট ও সিলিকার বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। 

ইহার ফলে ক্যালসিয়াম সিলিকেট ও ফসফরাস পেশ্টোক্সাইড উৎপন্ন হয় 

€ চিত্র ২১ক)। 

(০8 3(0,0)$12-+ 3910) -3083103+-220, 

ফসফরাস পেশ্টোকাইড পবে কার্বনদ্বাবা তিক 

বিজারিত হইযা 00 এবং ফসফরাস মৌলে 0 

পবিণত হয়। উত্তপ্ণ বলিযা এই ফসফরাস £্পঞ্ভা লাল 
বাম্পীয় অবস্থায় 00-এর নঠিত চুজীর হু চু 

উপরের একটি নিগম-পথে বাহির হইষ। লা ক গর 

আসে। এই গ্যাস জলেব ভিতব পরি- যু রা ্ ঢা টি 

চাঁণি৩ কবাহয়। কপফবাম কঠিনাকাবে এ লা 

জলের নীচে সঞ্চিত হয়, কার্বন-মনো।ঝ্মাহিড মা 2 রি 

হি হা 22 205 
20504-100-51000+2$ নিক 

উতৎপন্ধ ক্যালসিয়াম সিলিকেট এই শি 

উষ্ণচতাষ গলিয়া যায় এবং অন্যান্য ০০ 
অপ্রযোজনীয় বদ্তঘহ একটি ধাতমলেব সৃষ্টি করে। ইহা চূল্লীর নীচে সঞ্চিত 

হয এবং প্রয়োজন মত একটি সরু নির্গমপথে নিক্ষীমিত হয়| 

এইভাবে যে ফসফরাস পাওয়। যায় তাহ] পণ্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয। হ্ৃতরাং ইহাকে (ক্রামিক 
আপিডেব দ্রবণ রাধিয| গলান হয়। ক্রোমিক আদিড ফলফবাসের সহিহ মিশ্রিত অপজ্রব্যগুলিকে 

জিত ক্রি দূর করে। পরে এই গলান ফসফরাস জলের শীচে ক্যনিভ)াঁপ বা! ০3825015 

1891: সাহায্যে ছাঁকিয়া ছেটি ছোট যষ্টির আকারে ঢাঁলাই করিয়া লওয়া হয়। এইভাবে 

বিশুদ্ধতব ফসফরাস প্রস্তৃত হয় । 

২১-৩। ফ্ুসফক্লানেল বন্ছজ্পত। £ উপরি-বধিত উপায়ে 

যে ফসফরাস প্রস্তুত হয় তাহাকে শ্বেত বা কখনও পীত ফমফবাঁস বল! হয়। 

ফসফবাঁদ একটি বন্রূপী মৌল। উহার একাধিক বূপভেদ আছে, তম্মধো 
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শ্বেত ও লোহিত ফসফরাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই ছুই প্রকারের ফস- 

ফ্প্নাসের মধ্যে অবস্থাগত ধর্মের পার্থক্য ত আছেই, রাসায়নিক ধর্মেরও 

অনৈক্য বিদ্যমান | 
লোহিত-ফসফরাস সর্বদাই শ্বেত ফস- 

ফরাস হইতে প্রস্তত হয়। একটি আবদ্ধ 

লৌহ্-পান্ত্রে নাইট্রোজেন বা কাধন ডাই- 

অক্সাইড গ্যাসের মধ্যে রাখিয়া শ্বেত ফস- 

ফরাস ২৪০ -২৫০ পর্যস্ত উত্তপ্ত করিলে উহা 

লোহিত ফসফরাসে পরিণত হয়। পরি- 

বর্তনটি পহজসাধ্য করার জন্য প্রভাবক 

হিসাবে একটু আয়োডিন মিশ্রিত করা হয় 

( চিত্র ২১খ)। 

২৫৯ 
1১ ( শ্বেত) __-৯৮ (€লাহিত ) 

এই বিক্রিয়াঁটি তাপ-উদগারী, এবং ক্রুত 

চর ২১৭ নিষ্পন্ন হইলে অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হইয়া! 
লোহিত ফসফরাস প্রস্তুতি বিস্ফোরণ ঘটিবার সম্ভীবন1 থাকে বলিয়। 

এই প্রক্রিয়ার সময় উষ্ণতা কখনও ২৫০ সে্টিগ্রেডের অধিক করা হয় না। 

উত্পন্ন কঠিন লোহিত ফসফরাঁসের সহিত কিছু শ্বেত ফসফরাস মিশ্রিত থাকে । 

সেই জন্ত উহাকে চুণ করিয়! কণ্টিক সৌডার গাঁ দ্রবণের সহিত ফুঢাইয়। 
লওয়া হয়। ইহাতে লোহিত ফসফর।সের কিছু হয় না, কিন্তু শ্বেত ফসফরাস 
ফসফিন ও সোডিয়াম হাঁইপোঁফসফাইটে পরিণত হইয যাঁয়। ভলে ধুইয়! ও 

শুক]ইয়! লোহিত ফসফ্রাঁস সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইহ] বাধুতে সহজে 
জারিত হয় না। স্থুতরাঁং, জলের নীচে রাখার প্রয়োজন নাই । 

লোহিত ফপফরাঁসকে ৫৫* ডিগ্রীরও অধিক উষ্ণতায় বাপ্পীভৃত করিয়া 

পাঁতিত করিলে উহা আবার শ্বেত ফসফরাঁসে পরিণত হয়। 

২১-৩। ফুসফল্পালেন্স প্র্ম £ শ্রেভ ফসফল্ীঙল ৪ 
(১) ইহা শ্বেত বা গীতাভ নিয়তাঁকাঁর কঠিন পদার্ঘ। কিন্তু ইহার কাঠিন্য খুব 
কম এবং মোমের মত ইহাকে ছুরির সাহায্যে কাটা যাঁয়। জলে ইহা অত্্রাধ্য, 



ফসফরাস 2৩ 

কিন্তু কার্বন ভাইমাঁলফাইড, বেনজিন, তাঁপিন ও অলিভ তেলে ইহা দ্রবীভূত 
হয়। শ্বেত ফসফরাস একটি বিষ । 

(২) অক্সিজেন বা বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেহ শ্বেত ফসফরাস জারিত 

হইয়া থাকে । উষ্ণতা যদি ৩০* সেন্টিগ্রেডের অধিক হয় তাহা হইলে এই 
জারণের সময় ফসফরাস জালিয়া ওঠে এবং একটি ঈষৎ সুদ শিখার ক্ষ্টি করে। 

জারণের ফলে সাধারণতঃ ফসফরাস ট্রাই-অক্সইড উৎপন্ন হয়। উহার দহনের 

সময় যে আলোক-শিখা উৎপন্ন হয় তাহা কিন্তু অতান্ত ঠাপ্তা; ইহা স্পর্শ 
করিলেও কোন তাপ অনুভূত হয়ন।। অন্য বস্তব সহিত স্বল্প পরিমাণে 

( লক্ষভাগে একভাগ ) মিশ্রিত থাকিলে এই আজভ। হইতে ফসফরাঁসের 
উপস্থিতি জানা সম্ভণ। ইহাকেই ফমকপ|সের অন্্প্রভ। বলে। বিভিন্ন পরীক্ষা 
হইতে মনে হয়, ফসক্রামের এই স্বতংদহনের (৮০-921080107) সময় 
বাতাঁদে কিঞ্চিৎ জলীয বশর উপদ্থিতি প্রয়ে।জন। অত্যন্ত শুষ্ক অক্সিজেন 
ফপফপ্লাসের জারণ হইতে চায় নী। তাঁপিন তেল, কোহল প্রভৃতি থাকিলেও 

ফলফরাসের জারণ অনেকট।| নিবারিত হয়। অতএব ইহার বাধকের কাজ 
করে। 

শত ফসফপাস ঘদি বাতাসে উত্বপ্ত করা হয় তাহা হইলে ফসফরাস- 
পেপ্টোক্মাইডেগ ধুম নিগত হহতে খাকে । %৮+505৯2205. 

(৩) বিভিন্ন হালোজেন ও সালফ।রের সহিত সোজাস্থৃজি যুক্ত হইয়া শ্বেত 
ফসফরাম ভিন্ন ভিগ্ন যৌগের স্থষ্টি করে । কোন কোন ধাতুব সহিতও ইহার 
রাসায়নিক সংযোগ হইতে দেখা ষাঁয়। এই সকল বিক্রিয়া গালে প্রায়ই উহা 
জ্লিয়| ওঠে এবং তাপ ও আলো উদগীরণ করে। 

21190012720) 2]১+-5১ ল 02১5 

০১+5005-365018 4747১ ল 7457 

৩০ 77-18চ5 3 29152 ল ৪০75 

(8) কঠিক সোডা, কঠিক পটাঁস ইত্যাদি তীম্বক্ষীরেগ ভ্রবণের সহি 
শ্বেত ফপফরাঁস ফুটাইলে উহ1 ফসফিন গ্যাস ও হাইপোফসকাইট লবণে 
পরিণত হয় :-- 

421-33509751+3750 25 67514372855 09 
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( এই ফসফিন গ্যাসের ধর্ম অনেকাংশে আযামোনিয়ার যত। এই গ্যাসটিও 

ক্ষারধর্মী। ) 

(৫) শ্বেত ফসফরাস বিক্গাবক হিসাবেও ক্রিয়া কবে। গাঁও নাইট্রিক 

আযাসিড ও শ্বেত ফসফরাস একত্র ফুটাইলে আযাসিড ধিজারিত হইয়। নাইট্রোজেন 
অক্সাইডে পরিণত হয়, এবং ফসকরাঁস জারিত হইয়! ফসফবিক আ্যাসিভ হয়। 

4৮+10170103-+7350)- 41737004451 +502 

কপার, সিলভার ও গোল্ডের লবণের ভ্রুবণে শ্বেত ফসকবাস দিলে এ সমস্ত 
লবণ বিজািত হইয়া উহাদেব ধাতু অধ:ঃক্ষিপ্ত হয় । 

413050১6094 +011. 0975 0941১১-+2171300)3 + 3109১) 

২04+657 50950++ 350 ৯0৬+ 55905125500 

লোহিত ফসফরাল £ ইহা একটি লাল রঙের মোটামুটি অনিয়তাকার 
কঠিন পদার্থ। খুব সম্ভবতঃ ইহা বিভিন্ন প্রকাবেদ ফসফরাস মৌলের মিশ্রণ। 

ইহার গনত ২ ১৬, ইহার কোন নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নাই, তবে ৫৯০ ডিগ্রীর উপর 
ইহা নরম হইতে থাকে এবং আবও অর্ধিক উষ্ণতায় পাঁতিত হইয়া শ্বেত- 

ফপফরাঁসে পরিণতি লাভ কবে। ইহা জলে ভ্রবীতৃত হয় না এবং অন্যান্য 

(059 ইত্যাদি জ্রেবদ্রাবকে ৭ অদ্রবণীয়। শ্বেত ফসফখাঁসের মত ইহার 

বিষক্রিয়া! নাই। 

বাতাসে লোহিত ফসফরাস সহজে জাঁবিত হয না। ২৬ সেন্টিগ্রেডেব 

অধিক উষ্ণতাষ অবশ্টা ইহা অক্সিদেনের সহিত যুক্ত হয় এবং যথারীতি 

ফসফরাস পেণ্টোক্মাইড উৎপাদন করে। হ্বালোৌজেনের সহিত লোহিত ফসফরাস 

সহজেই যুক্ত হয়, কিন্ত তীশ্বক্ষাব (৪077) দ্রবণেব সহিত ইহার কোন বিক্রিয়া 
হয় না। লোহিত ফসফবাঁসের কোন উল্লেখযোগা বিজারণ দেখা যায় না। 

ফসফরাপের ব্যবহ্থাক 2 শ্বেত ফনফবাসেব শ্ধিক।ংশই লোহিত ফসফরাস তৈয়ারী 

করিতে ব্যবহার কৰা হয। সেডিযাম ও ক্যালসিয়াম হ1ইপোধসফাইট, ফসফরাস পেপ্টোক্লাইড 

প্রভৃতি ফসফরাসের [বতিম্ন যোগ প্রস্তুত করিতেও শ্বেহ ফসধরাস ব্যবহৃত হয। এই সমস্ত 

যোগপদার্থেব বাজারে চাহদ| গাছে। 

লোহিত ফসফরাস বতমানে সমস্ত দিযাশলাইতে ব্যবহৃত হয় পুর্বে অবশ্য লুসিফার 'দীপ- 

শলাকাতে” শ্বেত ফসফরাসও ব্যবহৃত হইত | বিত্ত স্বাস্থ্যেব পক্ষে হানিকব ধলিয়! ধররূপ দিয়াশলাই 

বর্তমানে প্রস্তুত হয় ন]। 



ফসফরাস ৩+৫ 

২১০ । হফুসফলাস্সেল্স অক্সাইড শু আআবঞ্সিশ্জ্যাজিড- 

হমসুহু £$ ফসফবাঁসের অনেক অক্সাইড এব* অক্সি-আাসিড আছে, তন্মধ্যে 

যে কষটি সহজলভা ও সচরাচর ব্যবজত শুধু ভাহাদের বিষষ এখানে উল্লে? 
কর] হইতেছে । 

অক্পাইড অক্পি আসিড 

(১) ফনফরাস ট্রাই-মক্লাইড, 2,০0১ (১) ফসফরাস আসিড, [7704 

(২) ফসফরাস পেন্টোজাইড, 2400 (২) অর্থে! ফঙ্ধ বিক আসিড, 50 

(৩) পাইরে! ফমযরিক আযপিড, [14$640? 

(৪) মেটাফসফরিক আসি, 5370, 

২১-৬। ফস্মফল্সাসস ্রাই-প্সক্সসাইড। 7.03 5 একটি 
কাচের নলে শ্বেত ফমফ পাস লঙ্গযা উহ্বাপ উপর দিয! খুব আস্তে আন্তে একটি 

বাষুপ্রবাহ পরিচালনা করা হয এবং ফসফবাসটি জালতে থাকে | বাযুপ্রবাহটি 

সতর্ক াঁব সঠিত নিয়ন্ত্িত কব! হয যাহা আধক অক্সিজেন না থাকে । 

জাবণের ফলে ফসফবাঁস ট্রীভ-অন্সাউড বাষ্প উৎপন্ন হয়। উহার সহিত 

অবশ্য কিছু ফসফরাস পেশ্টোক্সাইডও মিিত থাকে । বামুক্সোতেব সহিত 

অস্সাইড বাপ একটি শীতক-নলেব +০তর দিয়া প্রবাহিত করা হুয। 

শীতক-শলটির চাবিদিকে ঈষৎ গবম জল পরিচালিত করা হয (৬০০০)। 

শীতক-নলের মধ্যে উহার ব্ষপ্রান্তে একটু কাঁচের উল থাকে ' ফমফরাস 

পেপ্টোক্সাইড ঘনীভূত হহযা কঠিন গুভাঁতে পবিণত হয় এবং কাচের 

উলে আটকাইযা খাকে। অধিকতর উদ্ধাধী ট্রাই-অক্সাইড গ্যাস কাচের 

উল অন্ক্রম কবিষা একটি অত্যন্ত শীতল 0-নলে প্রবেশ কবে ও 

সেইখানে ঘনীভূত ভয়। এইভাবে ফসফবাস ট্রাই-অক্সাই৬ পাওয়া ষাঁষ 
( চিত্র ২১গ)। 

47১+30)2 3 2020)3 

সাধারণ অবস্থায় ফসফরাস ট্রাই-অক্সাইভ কঠিন বর্ণহীন স্ষটিকাকার। 

ইহা অশ্নঙ্গাতীয় অক্মাইড এবং শীতল জলে দ্রবীভূত হইয়া ফসফরাস আযসিডের 

স্ষ্টি করে :-- 
[2005 + 91720) 72521735705 



৩১৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

কিন্ত গরম জলে ফসফরাস ট্রাই-অক্মাইভ দিলে ছোটখাট বিস্ফোরণের সৃষ্টি 

হয় এবং ফপফিন পাওয়া যায, 2120১+61790-778-4373104 

চিজ ২১ গ-_-580এ 

২১-৭। ফ্ফল্লাল ০ ণ্টৌল্সাইড, 82505 2 একটি বড 
কাচের পাত্রে ছোট লোহার চামচে কবিয়া অল্প অল্প শ্বেত ফসফরাস অতিরিক্ত 

বায়ুতে পোঁড়াইলেই ফসফরাস পেপ্টোক্সাইড পাওয়া যাঁয়। ইহা পাত্রটির 

তলদেশে সঞ্চিত হয়। পরে উহাকে ভর্ধপাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশুদ্ধতব 

কর। যাইতে পারে। 

47147509৯ 20205 

ফসফরাস পেন্টোক্সাইড সাধারণত: বিচণ অবস্থায় পাওয়া যায়। ২৫০৭ 

সেন্টিগ্রেডের অধিক উষ্ণতায় ইহা উর্ধপাতিত হইয়া থাকে । ইহাও অগ্্র 

জাতীয় অক্সাইড । শীতল জলে দ্রবীভূত হইলে মেটা-ফসফবিক আসিড, কিন্ত 
গরম জলে দ্রবীভূত করিলে অথোঁফসফবিক আসিড পাওয়া যায় 8 

চ2205+1550-5217503 $ ৮১০৯+:37750-2750+ 
বস্তৃতঃ, জলেব প্রতি ফসকরাঁস পেপ্টোক্সাইডেব আসক্তি খুব বেশী। সুতরাং 

অন্ত কোন বসত হইতে জল শোষণ করিয়া লইতে বা কোন গ্যাস হইতে জলীয় 

বাপ সরাইয়! লইতে ইহ] উৎকৃষ্ট নিরুদকের কাজ কবে। গা সাঁলফিউরিক 

আযাসিড, ক/।লসি়াম ক্লৌগাইড প্রভৃতি হহতে ইহার নিক্ষদনক্ষমতা অনেক 

বেশী । শুধু জলীয় বাম্প নয়, কোন কোন অণু হইতেও ইহা জল টানিয়! লয় 
এবং উহাদেখ বিঘোজিতও কররিয়। দেয় ॥ যথা :-- 

চা530++6205 ₹217605+508 
গাবাব0৪+7205-91720৯+]505 



ফসফরিক আ্যাঁসিড ৩১৭ 

কাগজ, কাঠ ও অনেক জৈব পদার্থ 2205 দ্বারা এইভাবে আক্রান্ত হইয়া 
থাকে । 

২১-৮। হচ্লফল্লান আআযাজিনড, [5১04 ২ ফসফরাস উ্রাই- 
অক্সাইভকে শীতল গলে ভ্রবীভূত করিয়৷ অথব] ফসফরাঁস ট্রাই-ক্লোরাইডের 

আর্জ-বিশ্লেষণ দ্বারা ফসফরাস আসিড পাওয়া যাঁয়। 

72008+291750-27303, 05013731750 -790034-91701 

দ্রবণ হইতে ফসফরাস আযসিভ কঠিন সাদা ক্ষটিকাঁকারে পাওয়া যাইতে 
পারে। উহার গলনান্ক ৭৩ | ইহার বিজারণ গুণই সর্বাগ্রে উল্লেখষোগ্য | 

অক্সিজেন দ্বারা ইহ সহজেই জারিত হইয়! ফসফরিক আীসিডে পরিণত হয় । 

কপার, সিলভার প্রভৃতির লবণের দ্রবণ হইতে ইহা এসকল ধাতু নিষফষাশন 

করে। 
277970৪+05- 2চা320+ 
[72034248703 +17209)- 1773 37204 + 21703 124১5 

২১-৯। অর্ো-ফসফত্রিক আযসিড, 0304 : ইহাকে সচরাচর 
ফসফরিক আযাঁসিডই বলা হয়। ফমফরাঁল পেশ্টোক্মাইড ঘুটন্ত জলে দ্রবীতৃত 

করিয়া] ফমফরিক আাসিঙ পাওয়া যাঁয়, কিন্ত গাঁড় নাইট্রিক আযাঁসিডের সহিত 

ফমফরাস ফুটাইয়] ইহা তৈয়ারী করাই ল্যাবরেটরীর সাধারণ রীতি | 
[১০০০4317200 _ 217570)4 

404 10170১+177209- 47১1)00++ 504 5102 

বেশী পরিমাণে সন্তায় ফসফরিক আসিড তৈয়ারী করিতে হইলে খনিঙ্গ 

কসফরাইট অথবা অস্থিভন্মচূর্ণ নাতিগাট সালফিউরিক আযাসিডলহ লৌহ- 

নিমিত কড়াইতে ফুটাইয়া প্রস্তত কর] হয়। এই বিক্রিয়াতে ষে ক্যালসিয়াম 

সালফেট উৎপন্ন হয়, তাহা অদ্রবণীয় । উহা ছাকিয়] পৃথক করিলেই ফসফরিক 

আযাসিডের দ্রবণ পাওয়া ষায়। তাপ-সাহায্যে ইহাকে গাঁ করিয়া কসফরিক 

আসিডের সিরাপে পরিণত কর! হয়। 

08902042514 375904+- 217820++308904 
২১-১০। ফসস্কল্লিশ্চ আআযদিডেক্র পরহ্মণঃ বিশুদ্ধ ফসফরিক 

আযাদিভ বর্ণহীন স্ষটিকের আকারে পাঁওয়] যায় । গলনাঙ্ক ৩৯০ 01 উহ] 

জলে অত্যন্ত ভ্রবণীয়। 



৩১৮ মাধ্যমিক রসায়নিক বিজ্ঞান 

উত্তপ্ত করিতে থাকিলে ফসফরিক আযানিভের অপু হইতে ধীরে ধীরে জল 

দৃরীকৃত হইয়] যায় এবং ইহ বিভিন্ন আসিভে পপিণত হইতে থাকে । ২১৩ 
সেন্টিগ্রেডে দুইটি-ফসফরিক আযাঁসিড অণু হইতে একটি জলের অপু নিঙ্কাস্ত 

হইয়া উহা! পাইরো-ফসফরিক আযাসিভে পরিবতিত হয়। এই ভাবেই 

পাইরো-ফসফগিক আসিড প্রস্তত হয়। 
27757১0$-১1350+774চ205 (২১৩৭ সেটি ) 

পাইপো-কসফরিক আ্যাসিড আরও উত্তপ্ত করিলে (৩১৬0) উহা 

হইতে আকার একটি জলের অণু বাহির হইয়1 যায় এবং মেটা-ফসফরিক 
আরিড উৎপন্ন হয়। 

[747507-1720-+21503 ( ৩১৬" সেন্টি ) 

এই বিক্রিয়াগুলি প্রায়ই উভমুখী অর্থাৎ দলের সহিত মিলিয়া আবার 

পূবের ফসফরিক আমিড উৎপন্ন হইয। থাকে । 

ফধফপ্রিক আযাগিডেব তিনটি হাইড্রোজেন পবমাণুই ধাতুর দ্বারা প্রতি 

স্বাপন করা সম্ভব । অর্থাৎ, ইহা ত্রিক্ষাপীয় আসিড। অতএব, ইহা হইতে 

তিন রকমের লবণ পায় যাইতে পণে, ব8172204, 8 2771004 এব 

৪5804 একটি মাত্র হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইলে প্রাইমারী, দুইটি 

হাইড্রোজেন প্রত্গ্ীপিত হহলে সেকেগ্ডারী ও তিনটি হাইড্রোজেন প্রতি- 

স্থাপন দ্বার] টাগসিয়ারী ফসফেট পাওয়া যায় । 
প্রাইমারী ফসফেট, যেমন, 81780 সে(ডিয়াম ডাই হাইড্রোজেন ফসফেট, 

০5(8505)%, প্রাইমাবী ক্যালসিযাম ফসফেট । 

সেকেগারী ফসফেট, যেমন, 8৪110 ডাই সোডিযাম হাইড্রোজেন ফসফেট, 

0৪৮7 204, সেকেওারী ক্যালসিয়াম ফসফেট | 

টারলিয়ারী ফদফেট, যেমন, ৭৪৪20, ট্রাই সোডিষাম ফসফেট, 

০4৭ (704)% ক্যাললসিযাম ফসফেট, ইত্যাদি | 

বস্ততঃ, ফসফরিক আযাসিডের দ্রবণকে ফিনলথ্যালিনের সাহাঁষ্যে তীক্ষ- 

ক্ষার দ্রবণ থারা প্রশমিত করিলে উহার ছুইটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয় 

এবং সেকেগারা ফসফেট পাওয়া ঘায়। উহার সহিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ 

ক্ষারদ্রবণ মিশ্রিত করিয়া টারসিয়ারী লবণ প্রপ্তত করিতে হয়। প্রাইমারী 

লবণগুলি অল্নজাতীয়, টারসিয়ারী লবণগুলি ক্ষারজাতীয় এবং সেকেগারী 

লবণগুলি প্রায় প্রশম অবস্থায় থাকে । 



ফসফেট ৩১৪ 

প্রাইমারী ও সেকেগ্ারী ফসফেটগুলি তাপিত করিলে উহার ভাঙিয়া 
ষায় এবং ধথাক্রমে মেটা-ফসফেট ও পাঁইরে1-ফসফেটে পরিণত হয় । 

ঘ2172704- 27১03+7590 

21957171094 _বিত4020)5 +1750) 

ফসফরিক আযাসিডের পরীক্ষা 2 (১) যে কোন ফদফরিক আসিড বা বে 
কোন কনফেট গাড় নাইটিক আযাদিড ও আ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবপ সহ ঈষৎ উঃ করিলেই 
চমৎকার গীত অধংক্ষেপ পাওয়া! যায় । 

(২) যে কোন ফসফেট লবণ কার্বনের উপর কোবান্ট নাইট্রেটপহ ফুৎশিথাতে উত্তপ্ত করিলে 

উহ] গাঢ় নীল পদার্থে পরিণত হয় । 

২১-১১। কুত্রিম ফসফেট সার 2 প্রাণ ও উদ্ছিদ মাত্রেরই অশ্বিত্ব ও বৃদ্ধির জন্ত 

ফসফরাসের নিতান্ত প্রযোজন। উদ্ভিদ্ই ফলমূল, শাকসবজী, বীজ প্রভৃতি ছারা সাধারণতঃ 

প্রাণীজগৎকে এই ফসফরাস পগিবেশন কবিয়া খাকে। তবে, মানুষ এবং অন্তান্থ মাংসাশী প্রাণী 

অবগ্ দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি প্রাণাজাঠ দ্রব্য হইতেও ফসফরাস গ্রহণ কবে। উদ্ভিদ আবার মাটি 

হইতেই উহার প্রয়োজনীয় ফসফরাস সপ্গ্রই করে। ফনফবাইট, আপেঢাহট ইত্যাদি খনিজের 

কিয়দংশ মাটির সহিত মিশ্রিত থাকে । এহ ফনফরাসের পখিস।ণের উপর জমির উবরতা! বিশেষ 

নিভপ করে। ফসফরাস না থাকিলে ফসল ডৎপাদন সম্ভব নয । ডঙ্তিদ মাটিব ফমফেট গ্রহণ করিয়। 

উহাকে প্রোটিন পরিণহ করে । যে সকল উত্ভতিদ্ ও প্রাণা জমির ফসফেট এই ভাবে অপসারিত 

করে, উহার। ষদি সেই জমিতেই লয় বা ব্বন পাহহ, তাহা হইলে অবগ্ত জমির ফসফরাসের 

তারতম্য ঘটিত নাঁ। কিন্ত মানুষ একই জমিতে পুনঃ পুমঃ শস্য, ফলমূল হত্যার্দি উৎপাদন করে ও 

দ্বাণান্তরে প্রণীজগতে তাহ! বিস্তারিত করে। ফলে শম্তউৎপাদ্নী জমির উবরতা৷ ক্রমশঃ হ্রাস 

পাহতে থাকে । মুতরাং জমিতে কৃত্রিম ফনফেট সার দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অস্থিতণ্ম, ক্ষারক- 

ধাতুমল, কোন কোন ফসফরাম-খনিজ অবন্ত অনেক লময় সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 

আধিকাংশ ক্ষেত্রে বভমানে “্হপার ফনফে6” সার (54175101,0১00205 ০1 1109০) ব্যবহার কপ! 

হয়। ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশা গ্লব* এই জন্য একটি রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 

মমপরিমাপ ফলফবাইঢ খনিজ চূর্ণ 9 পালফিউরিক আপি (ঘনত্ব ১৫) একত্র মিশ্রিত 

করিলে ডহাদের ভিতর বিক্রিযা হয়। প্রাহমারী ক্যালসিয়াম ঘসফেট ও ক্যালসিয়াম সালফেট ও 

ফদফরিক আসিডেব একটি মিশ্রণ পাওয1 যায়। ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টার প্রয়োজন 

হয় এবং বিক্রিযার সময় ধে তাপ উৎপন্ন হয তাহাতে মিশ্রণের উষ্ণতা! প্রায় ১** -১*৫ হয়। 

উৎপর দ্রব্যসমূহ একটি শুক কঠিন পদার্থরূপে পাওয়া যায় । ইহাকেই হ্পার ফসফেট বলে। এই 

মিশ্রণটিকেই বিচুর্ণ করিয়। সার হিসাবে জমিতে দেওয়া হয়। 
5059060$)87137590-40557501 04) 5+28255054105505 



৩২০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২১-১২। দিয়ীশলাই 8 বলা বাহুলা, ফসফরাস মৌলহিসাবে সকলের "চেয়ে বেলী 
ব্যবহথত হয় দিয়াশলাই শিল্পে । পূর্বে অবস্থ দিয়াশলাই প্রস্তুতিতে শ্বেত ফসফরাদও ব্যবহৃত হইত। 
কিন্তু বিষাক্ত বলিয়| উহীর ব্যবহার এখন আইনবিরুদ্ধ । আজকাল দ্র প্রকার দীপশলাকা! প্রস্তুত 

হয়ঃ (১) শুমিফাৰ জাতীয় দীপশলাক1_ ইহাতে কাঠির মাথায় ফসফরাস সালফাইড ও লেড 

ডাই-অল্সাইউড 7৮৫),) কাচের গুড়া ও আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। যেকোন 

কঠিন জায়গায় ঘসিয়! উভভাকে গ্রজ্বলিত কর! যায় । আমাদেন দেশে এরকম দিয়াশলাই-এর প্রচলন 

বিশ্যে নাই । (২) সাধারণের ব্যবহৃত দিয়াশলাইকে ' সেফটি ম্যাচ” বা "নিবাপদ্ দীপশলাকা” 

বল! যাহতে পারে । উহার চলতি নাম, 'বিলাহী দিয়াশলাই' | ইহাদের আালাইতে হইলে বিশেষভাবে 

প্রস্তুত রাসায়নিক মিশ্রণের সহিত ঘর্ষণ করা প্রয়োকন। ইনাদেের কাঠির মাথায় আণ্টিমনি 

ট্রাই সালফাঁইড (5৮ ৭3), লেঙ ডাই অক্সাইড বা পটাস ক্লোবেট ও সালফার থাকে এব* ঘর্ষণ 

করার জন্য বাক্সের গাযে লোহিত ফসফরাস, কাঁচ চর্ণ আঠাব সাহাযো মাখান থাকে । 

এহ সণস্ত দীপশলাকাতে ৮৭৪ বা 9৮ 9৭ ধিজাবকের কা কবে এবং 602, ৮010)৪ 

ইত্যাদি ভ|রকের কার্থ সম্পন্ন করে। 

২১-১৩। নাইট্রোজেন ও ফসফবাজের সাদৃশ্য £ পর্ধায সাবশীতে এই ছুইটি 
মৌল একই শ্রেণীতে স্থান পাউয়াছে এব" বস্তুতঃ ইভাদের ভিতর অনেকট] মিল দেখা খায় 

(১) দুইটি মৌলিক পদার্থই অধাতন সাধাবণ অবস্থায় নাইট্রোঞ্জেন গাস এবং ফসফরাস 

কঠিণাক।ব। নাইটোভেন আনৰটা নিল্তিয় এব প্রকৃতিতে শৌলাবস্থার পাওয়া যায় কিন্ত 

ফসধরান অশ্যান্ত সক্রিফ উহা কখনও মৌলবপে প্রকৃতিতে থাকিতে পাবে শা । নাউট্টোজেন অপু 

ছ্বিপরমাণুক ধসযরাঁস চতুর্পবরমাণুক । 

(২) উভয়েই একাধিক রূপভেদে থাকিতে পারে অর্থাৎ উহাদের বহবপল। আছে। 

নাইড্রোজেন__স।ধারণ ও সক্রিয় । যসযবাস--শ্বেত ও লোহিচ। 

(৩) উভয় মৌলই বহ্থয়োজ'। উহাদেব প্রধান যোজান্া তিন ও পাঁচ। অন্তান্ত 'যাজ্যতাঁ 
দেখা যা £-খ 5, 805, 0১01 05051 

(৪) উভঘই প্রা এবইন্ন্প বিভিন্ন হাইডোজেন-যৌগ উৎপন্ন কবিতে সমর্থ । 
নাক্দাগেন--বো ও 574) 

ফসফবান --৮17) 22114 2512 

আমোনিয়! ও ফনফিনের মধোও অনেক সাদৃষ্ত বতমান এখ* এই দুইটি হাইড্রোজেন যৌগই 
ক্ষারধর্মী। 

(€) ছুইটি মৌলেরই একাধিক অক্সাইড ও অক্সি-আ্যসিড আছে। অক্লাইডসমূহের দুই-একটি 

প্রশম বটে, কিন্তু আর সব অল্জীতীয়, উহাদেব ভিতবেও অনেকট| মিল দেখা যায়। 

নাইট্রোজেন , ফনফরাস 
অল্লাতিড, 1350 0 2৪05 2৪০৯০ 04 

খৈ 0 7৯05 ৮৯০, 
জ্যাসিড, চ]২0%, [708 11808 51505 [2১904 

70, 



আর্সেনিক ৩২১ 

&) উভয়েরই ক্লোরাইড অস্থায়ী ধরশের এবং খুব সহজেই আন্ত বিশ্লেধিত হইয়| থাকে £ - 

14015735580 _ খৈচ573800 
ঢ0:1543780 ৯ 37014 55509 

() ক্যালসিযাম, আয।লুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সহিত উহারা যুক্ত হইয়া! ঘষে সকল যৌগ উৎপন্ন 
রে সেগুলিও আর্দ্রবিগ্লেষিত হইব! ধাকে এব" আযমোনিয়া বা ফসফিন উৎপাদিত হয় £__ 

089546750 2 30860077)812 লও 
05878467750 7 3040077)24 2৮5 

আর্সেনিক 

হ্কেত 454 | পারমাণবিক গুকহ, ৭৪ * | ক্রমান্ক, ৩৩। 

আ'্দনিক মৌলটির ধম ও অনেকটা নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের অনুবপ। তবে আর্সোনকে 

ল্শমান্চ ধাতব গুণ বর্তমান সেইজন্য আর্সেনিককে ধাতুকল্প বলা হয়। আসে নিকও বহুরগী 
মাল, গীত কালো এবং ধুনর-তিনরকম প্রকারভেদ আছে । আমসনিকও বছুযোজী _ 

প্রধান যোজ্যতা তিন এবং পাচ । উহার নাণাধিধ যৌগের সন্কেত ও ধামর প্িচারেও আর্সেনিক 

নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের একপরিবারযুক্ত । যথা £_ 

হাইড্রাইড-_এ৪,৮ লন ১,৪ও 

অল্লাইড--ব805 250, 2৭৪0) 

ক্লোরাইড--'₹ 015 2073,550]) 

আসিড- লট ০১, লে 504, [7,43011ইতাদি | 

আর্সেনিক যৌগাবস্থায় পৃথিবীতে পাওয়]| যায় । আর্সেনিক পাইরাইটিস্গ চ5459 , নিযালগার 

মোমছাল ), 4১53 * অপিমেন্ট (হরিতীল ) £১5%৩% * ইহাব প্রধান আকবিক। পাইরাইটিস 

ঠত্তপ্ত করিলে উধর্ধপাঁতিত অবস্থায় আমে নিক মৌল পাওয়া! যায । 

69৯570০০4৯১ 

নাধারণ উষ্ণতায় উহ! বঠিনাবাব অবস্থায় থকে এব* উহ্াব একটি ধ।তব ছ্যতি আছে । আস শিক 

এবং উহার অধিকাংশ 'ধীগেরই শরীরেব উপর তীব্র বিষক্রিয়া আছে। কোঁশ কোন আর্সেনিক (যৌ। 

নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। আসেনিক অক্পহিড হইতে নাশারূপ প্রঙ প্রস্তত হয়। সোডিথ।স 

আর্সেনাইট বস্ত্রব্ণ্ন ব্যবহৃত হয়। ক্ষেতর আগাছা বিন্ট করিবার অন্ত এবং কীঢবিনাশক 

হিসাবে আঁসে নেট যৌগের ব্যবহার আছে । 

১ম» 



দাতিহস্ণ অশ্যাস্ত 

লালা 

[ গন্ধক ] 

সন্ধেত, ৩) পারমাণবিক গুকত্ব, ৩২'*৬। ক্রমান্ধ, ১৬। 

আমাদের দেশে সালফার 'গন্ধক' নামেই পবিচিত এবং ইহার ব্াবহারও বনু প্রাচীন। 

হিন্দুসভাতার যুগেও ভারতে চিকিৎসাশান্গে এবং অস্তান্ত শিল্পে গন্ধকেব বাবহার হইত । 

প্রকৃতিতে মৌলাবস্থাতেই সা'লফাঁব পাঁওয] যাঁয়। বিশেষতঃ জাগ্রেয়গিরি অঞ্চলে উহব প্রাচুর্য 

দেখা যায়। সিসিলি ও জাঁপনে যথেষ্ট নালফ।র আছে, বিস্ত সালফারের সর্বাপেক্ষা ব্চ খনি 

আমেরিকার যুক্তরাঙ্গযে এবং পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সালফারের প্রায় অংশ আমেরিকা হইতে আসে। 

বিভিম্্ সালফাউড ও সালফেট রূপেও যথেষ্ট সালফার প্রকৃতিতে পাওয়া যায় । যা] £₹_ 

(১) আয়রন পাইবাইটিল, চ৪5৪। 

(২) কপার পাইরাইটিস, 0৮5, ৩.১) 
(৩) গেলেনা, 2৮৪ । (8) ভিপলাম, 0৪১০4, 21320 1 

(৪) কাইদেরাইট, 18304, 7801 

অনেক টজব-প্রোটিনেও সালফার হিছ্াম।ন | ভারতবার্ধ খনিজ সালফার-যাগ আছ কটে, 

(কস্ত মৌল-অবস্থায় সালফার পাত্যাই যায় না। বেলুচিন্বানে সামান্য সালফার আছে । “ৰা 
ভারতকে বিদেশ হইতে সালযার অ।মদানী কবিতি হয । 

২২-১। আালষগন্ল উত্পাদন £ মৌলাবস্থায়ই প্রক্কতিতে , 
সালফাঁব পাওয়া ষাঁয়। উহাকে বিশুদ্ধ করিয়। লইতে হয়। প্রধানতং, 
মি'দলি ও আমেরিকা--এই ছুই অঞ্চলে সালফার ধ্নাওয়া যায়। এই ছুই 
অঞ্চলের উৎপাদন পদ্দভিব মধ্য একটু পার্থকা আছে । 

(১) সিসিলীয় পদ্ধতি £ সিমিলি ধীপে যে সালফার পাওয়া যায় 
উহাতে চুনাপাথর, জিপসাম, মাটি প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে এবং সালফারের 

পরিমাণ শতকরা ২০-২৫ ভাগ মাত্র। সালফার-মিশ্রিত পাথরসমূহ একা 
ইটের চুল্লীতে সপীকৃত করিয়া উহার উপবের অংশে আগুন ধরাইয়! দেওয়! 
হয়! এই চুল্লীগুলি পাহাড়ের গায়ে তৈয়ারী করা হয় এবং উহার তলের 
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মেঝে একদিকে ঢালু থাকে । প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সালফার পুভিয়া সালফার 

ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইয। চলিয়া যায়, কিন্তু এই উত্তাপে বাকী সালফার 

গলিয়া যায় এবং ৮াঁলু মেঝে 

দিয়া গভাইয়া আমিষ নিয়স্থ 

একটি চৌবাচ্চাযফ জমা হয়। 

পোভডানর ফলে যথেষ্ট সালফার 

অপচয হয বটে, কিগ্ত কঘলা 

ও জালানী-কাঠ ইতাঁলীতে 

এত মহার্ঘ যে ইহ] ছাড়! 

আব উপায় নাই। উক্ত উপায়ে 

যে সালফার পাঁওযা যায 

উহাতে শতকরা ৫-৭ ভাগ 

মাটি ও অন্যান্য অপদ্রব্য মিশ্রিত 

থাকে । পাতন দ্বারা হহাকে 

বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন, কি 

ইন্ধন-ব্যয়েব আবক্য হেত চিন ২২ক--সিসিলীয় সালফার 

ইতালীতে তাহা কণা সম্ভবপর নয় ফখাঁপীর মালণই (15275611155 ) 

বন্দণে উত্ত সাল্ঘাব চালান দেওয়া] হয। লেখানে উহা! বড বড লোহার 

কভাইতে গলাঁন হয। গলিত শদন্ধক অতঃপর একটি লোহার বকথস্ত্রে চুলীব 

উপ উত্তপ্ত কবা হয। বা শত হইয়া বকষন্ত্র হইতে একটি বিরাট হঞ্টক- 

প্রকোষ্ঠেব দেওযালে প্রথমে সালষাঁর কঠিনাকারে জমে। পরে উষ্ণতা 

বাডিয! গেলে এহ নম্বস্ত পাঁতি৬ বিশুদ্ধ সালফার গলিষ়া! তবলাকাখে প্রকোষ্ঠের 

নীঠে সঞ্চিত হয়। একটি নির্গমদ্বার দিযা উহাকে বাহির করিয়া লইয়া ছোঁট 
ছোঁট বেলনেব আকাবে ঢালাই €রিয়! লওষা হয। (চিত্র ২২ক )। 

(২) আমেরিকান পদ্ধাতঃ আমেবিকায় সালফার ত্ুপৃষ্ঠ হইতে 

কষেকএ৩ ফিট নীচে পাওয়া যায । ইহাকে তুলিবার জন্য এক বিশেষ 
ব্যবস্থা কর! হয়। বিভিন্ন ব্যাসের তিনটি এককেন্দ্রীয় নল মাটির নীচে সালফাঁব 

খনিতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় (চিত্র ২২খ)। বহিংস্থ নলটি দিষা প্রায় 

১০ আ্যটমস্ফিয়ার চাপে অতিতপ্ত জল ১৮০ সেন্টিগ্রেডে পাম্পের সাহব্যে 



৩২৪ মাধ্যমি ৮ বসায়ন বিজ্ঞান 

প্রবেশ করান হয়। মধ্যস্থলে যে নলট থাকে তাহার ভিতর দিয়া অস্ত 

বেশী চাঁপে বাতাস ঢুকাইধা দেওয়া হয়। উত্তপ্ত জলের সংস্পর্শে আসিয়া 

রে 

চিত্র ২২৭- ন্র্যাস প্রণালী 

সাঁলফাঁর গলিষ] যাঁয়। গলিত সালঘাঁবেব ভিন্ধ দিষা অ'তবিক্ত চাঁপে বাঁতাঁস 

যখন বুদনূর্দেব আকাঁবে পরি৮ালিত কবা হয়, তখন সালফাঁব ফেনাধিত, হইয়। 
উঠে। মধ্যবতী তৃতীয় নলটি দ্রিষ1। এই সীলফাব-ফেন1] উপণে উঠিয়া আলে। 

বড় বড কাঠের চৌবাচ্চা উহাদেব শীতণ কবা হয। এইভাঁবে সালফার 
সংগৃহীত করা হয়। ইহার বিশ্তদ্ধতা শত্কবা প্রা ৯৯৫ ভাগ। এই 

পদ্ধতিটিকে 'ফ্রযাস-প্রণালী? ( ঢা185০1) চ190655 ) বলা হয । 

(৩) অনেক রাসায়নিক শিল্পে সালফারের যৌগ উপজাত দ্রব্য হিসাবে 
পাওয়া যার । এই সকল দ্রব্য হইতেও কোন কোন ক্ষেত্রে সালফার প্রত্তত 

কর। হয়। 
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করলার অন্তরধূমপাতনের ফলে যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহাকে কোল-গ্যাস বলে। অনেক 

সময় ইহার সহিত হাইড্রোজেন সালফাইড মিশ্রিত থাকে । আর্্র ফেরিক অক্সাইডের উপর দিয়া 
কোল-গ্যাস পরিচালিত করিলে উহা! হাইড্রোজেন সালফাইড শোষণ করিয়। লইয়া! আয়রন সাঁলফাইডে 

পরিণত হয় । 

27৮6০(018)১4 3725 লু চ০৪০৪-+6720 

ফেরিক সালফাইড বাতাসের সংস্পর্শে থাকিয়া পুনরাঁষ পূর্বতন ফেরিক অল্সাইডে পরিপ্ত হয় ও 
সালফাব উৎপন্ন হয় । ইহা হইতে দালফার সংগ্রহ কর! যাইতে পারে £ 

25০৪৭৪ +308-617790) 7455 (017) ৯+469 

২.২-২, | লাতলহ্কাব্জেন্র হুল ভা £ সালফার মৌলটির বিল 

রূপভেদ দেখা যায় । রাসায়নিক ধগের পার্থক্য বিশেষ না থাকিলেও উহাদের 

ভিতপ্প অবস্থাগত ধর্মের যথেষ্ট বিভেদ আছে । নিষুলিখিত বূপভেদগুলিই 

বিশেব উল্লেখযোগ্য | 

(১) নিয়তাঁকাপ সাঁলফাঁর--(ক) "-স।লফাঁর বা অই্টপল। গন্ধক। 

(খ) /4-সালফার বা প্রিজম্-সালফাঁর | 
(৯) অনিয়তাকার সালফার -(ক) নমনীয় (01501) সালফার । 

(খ। শ্বেঙ সালফার । 

(গ) কলয়েড সালফার । 

*।৩) তরল সালফার -- (ক) -সালফার। 

(খ) /. সালফার | 

“-সালফার ১ সাঁধাবণ অবস্থায় যে পীতাভ গন্ধক পাওয়া যায় উহাই 
শ-সালফার। ইহা নিয়তাকার এবং উহার শ্ষটিকে আটটি পৃষ্ঠ-তল আছে। 

ইহাকে অবশ্য রম্বিক ([২100010 ) বা অষ্ট-পল। সাঁলফারও বলা হয়। 

সালফারের অন্ান্ত বকপতেদসমূহও সাধাণ অবঞ্ধায় রাখিয়া দিলে উহ! 

“-সাঁলফারে পরিণত হইয়া যাঁয়। ইহ। কার্বন ডাই-সাঁলফাইডে দ্রবীভূত 

হয়। ইহার ঘনত্ব ২০৬। অত্যন্ত তাড়াতাঁড়ি উত্তপ্ত করিলে ইহা 
১১২৮ সেন্টিগ্রেডে গলিয়া যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে উত্তাপ দিলে “-স।লফার 

৯৫€ ডিগ্রীতে €-সালফাঁরে পরিণত হইতে থাকে । 

£-সালফার £ ইহাঁও নিযতাঁকাঁর গন্ধক। *-সালফার ৯৫৫ ডিগ্রীর 

চেয়ে অল্প বেশী উষ্ণতায় রাখিয়া দিলে উহ] /-সালফারে পরিণত হইয়ণ ধায় । 
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সাধশরণত: বিচুর্ণ «-সাঁলফাপ একটি খর্পরে লইয়। গলান হয়। ইহা! ১১৯ ৫ 
ডিগ্রীতে গলিষ! একটি হলুদ তরল পদীর্ঘ হয়। এই গলিত গম্ধক আস্তে আস্তে 
শীতল করিলে প্রথমে উহার উপরিভাগে একটি সর পড়ে । এই অবস্থায় উপরে 

একটি ছিদ্র করিয়া নিম্ন্থ তরল গম্ধকটুকু আস্তে আস্তে ঢালিয়! বাহির করিয়। 

লওয়] হয। খপ্পরের ভিতরে স্কচের মত দীর্ঘাকৃতি স্বচ্ছ হলুদ স্কটিকের স্যন্টি 

হইয়াছে দেখা যাইবে। ইহাই ৪ সালফার (ঘনত্ব ১৯৬)। 

«-সালফাঁরের উষ্ণতা ৯৫ ৫" ডিগ্রীর অধিক হইলেই উহ! 9-সাঁলফারে 

পবিণত হয়, আবার 1-সালফার এই উষ্ণভাব নীচে আসিলেই “-সালকারে 

রূপান্তরিত হুইয়! ধায। অর্থাৎ, এই রূপাস্তর উভমুখী। অবশ্য ৯৫৫০ ডিগ্রী 

এই নির্দিষ্ট উতায় ৭ এবং 1-উভয় সাঁলফাঁরের অস্তিত্বই সম্ভব । যে 

উষ্ণতায় এইরূপ উভমুখী রূপান্তর সংঘটিত হয এবং যে উষ্ণতাব উরে 
বূপতেদ-দ্বয়ের একটি এবং নিষ়্ে অপরটি স্থায়ী হয়, সেই উষ্ণতাঞফে পরিবর্তাস্ক 

( 2৪175101017 06007) ) বলা হয । সালফারের পরিবতীস্ক ৯৫ ৫ | ১৯৪ । 

/-সালফার ১১৯৫ ডিগ্রীতে গলিয়া তরল হুইয়! যাঁয়। অতএব ইহার 

অন্তিত্ব সীমাবদ্ধ-_-৯৫ ৫ হইতে ১১৯৫ এই ছুইটি উঞ্ণতাঁর মধ্যেই /-সালফার 

পাওয়া! ষইতে পারে । 1/০স্লালফারও কার্বন ডাই-স।লফাইডে দ্রবণীয় | 

নমনীয় সালকার 0০1836০ 9981]১1707) £ সালফারের উপর উত্তাপেব 

ক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সাধারণ «-সালফার লইয়! উত্তপ্ত করিতে থাকিলে 

৯৫:৫১ ডিগ্রী উষ্ণতায় উহা ?-সালফারে পবিবত্তিত হয় । উঞ্ণতা বুদ্ধি করিয়া 

১১৯৫ ডিগ্রীতে উহা গলিয়! ঈষৎ হলুদ তরল সাঁলফাবে পরিণতি লাভ 

করে। আরও উষ্ণতা বুদ্ধি করিলে উহাঁব রং গাঢ হইতে থাকে । উষ্ণতা 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরল সাঁলফারের সান্দ্রতাঁও বাঁডিতে থাকে এবং ১৮০ ডিগ্রাতে 

একটি গাঁট কমল! রংয়ের অত্যন্ত সান্দ্র পদার্থ পাওয়া যাঁয়। ২৩** ভিগ্রীতে 

এই সাচ্ছ পদার্থটি গাঢতর হইয়া প্রায় কষ্ণবণ ধারণ করে । এই অবস্থায় ইহার 

সান্তা এত বেশী থাকে যে পাত্রটি উপুড করিয়। দিলেও সালফার সহজে 

গড়াইয়া পড়ে না । আরও অধিক উষ্ণতায় উহার রংয়ের বিশেষ পরিবর্তন 

হুয় না, কিন্তু উহার সান্দ্রতা কমিয়! সচলতা৷ (5০ট11165) বাড়িয়া যায় এবং 
পরিশেষে উষ্ণত। ৪৪৪ ডিগ্রীতে পৌছাঁইলে উহা ফুটিতে থাকে এবং লাল 

হয়ের সালফার বাষ্প উতৎপগ্ন করে। অর্থাৎ ইহার স্ফুটনাঙ্ক ৪৪৪” সেট্টিগ্রেড | 



সালফার দয 

ফুটন্ত সালফারকে আবার আস্তে আস্তে শ্বতল করিতে থাকিলে বিপরীত 

দিকে এই পরিবর্তনগ্ুলি সম্পন্ন হয়। তরল অবস্থায় উহার ভিতর ছুই 
প্রকারের সাঁলফাঁর অণু থাকে 9» এবং 3 | উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের 
অনুপ(ত পরিবঠিত হয় বলিয়াই তরল সালক্ষারের বিভিন্ন সান্দ্রতা ও রংয়ের 

বিকাশ দেখা যায়। 

কটস্ত সালফার বা ২০০* ডিগ্রীর অধিক উত্তপ্ত তরল সলিফাঁরকে যদি হঠাৎ 
ঠাণ্ডা গলে ঢাঁলিয়া দেওয়। যায় তাহা! হইলে রবাঁরের মত নমনীয় একটি 

সালফারের বূপতেদ পাঁওয়। যায় । ইহাকে নমশীয় গন্ধক বা প্রা উক-্লালফার 

বল। হয়। কেহ কেহ ইহাঁর নামকরণ করেন, »-স।লফাঁব। ইহাকে টাঁণিয়া 

সহজেই লম্বা করা যায়। সাধারণ উষ্ণতায় রাখিয়া দিলে ইহ! ধীরে ধীরে 

*-সালফারে পরিণত হয়। ইহা কাবধন ডাই-সালফাইডে অদ্রবণীয় । 

শেত-সালফার 2 কুটন্ত সালফার হইতে যে বাম্পু উৎপন্্ হয়, উহ! শীতল গ্রাহকের 

গায়েব সংস্পর্শে আসি! ছোট ছোট গুচ্ছ বা স্তবকে জড় হয় । ফুলের মত এই ঘনীভূত দালফারকে 
'পৃদ্ধক স্তবক" বা প্গন্ষকরজ” (0০৮৫: ০? 55158) বলে। এই স্তবকদমূহ কার্ধন ডাই. 

সালফাইডে দ্রবীভূভ করিতে গেলে উহার একটি অংশ অদ্রবণীয় থাকিয়া যায়। তাহার রং প্রায় 

সাদ] এবং উহ! অনিধতাঁকাব। ইভাকেই শ্বেত সালফার বলে। 

আব এক প্রকার অনিষতাকার শ্বেত-সালফাবও তৈয়াবী করা যাধ। উহাকে "মিক্ক অব 

সালফার” নাষ দেওয়া হইয়াছে । কলিচুনা ও সালফার চূর্ণ জলের সহিত একত্র ফুটাইয়। 

ললে একটি লাল র"যের দ্রনণ উৎপন্ন হয়! ইহ।তে ক্যালনিযাম পলিসালফাইড ও থায়োসালফেট 

থাকে। এই দ্রবণটি অপরিবতিত চুন ও সালফার হইতে ছাকিয়! লইপ্| উহাতে আ্যাসিও দিলে 
সালফাব উৎপন্ন হয় । ইহাও দেখিতে স।দা, কিন্তু কার্ধন ডাই-সালফাইডে দ্রবণীয়। ইহাই "মি 

অব সালফাব”। 
1254-3080013)8-52055747589,054-3780 
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 কলয়েড সালফার £ «-সালফাঁর কো1হলে প্রথমে দ্রবীভূত করিয়া সেই 

দ্রবণটি ধি অভিরিক্ঃ পরিমাণ ঠাঁঞা জলে ঢালিয়া দেওয়া হয় তবে উহাতে 

সাঁলফাঁর খুব সুক্ষ কণিকার আকারে বাহির হইয়া আসে। জন ছুধের মত 

ঘোলাটে সাদা রং ধাবণ করে। এই সালফার যদিও জলে দ্রবীভূত অবস্থান্ন 

থাকে না তবুও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া নীচে পিয়া! জমে না। কণাগুলি এত ছোট 

যে উহারা জলেই প্রলম্থিত অবস্থায় থাকে এবং ফিলটার কাগজের সাহাঁষ্যেও 



৩২৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

উহাদের ছাকিয়া লওয়া সম্ভব নয়। ইছাঁকে কলয়েড সালফার বলে (পৃ ৩২৪)। 

সোডিয়াম থায়োসালকেটের লঘূ দ্রবণকেও কোন আ্যাসিভ দ্বাবা অদ্ীকত 
করিলে কলযেড সালফার উৎপন্ন হয। 

1ব৪2১203+75503£ - ্ বত৪১০4+750+০+ ১092 

২২-৩। আলালফ্কাঞ্জেল্প শ্র্ম £ 0) সালফার মৌলটি অ-ধাতু , ইহা 

তাঁপ অথবা বিদ্যুতৎ-পরিধাহী নয়। ইহা জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু অনেক 

জৈবদ্রাবকে (০35 কোহল ইত্যাদি ) ইহা বেশ দ্রবীভূত হয়। বহুরূপহাই 

এই মৌলটির প্রধান বিশেষত্ব । নিম্ন তাঁকাব, অনিয়ভাকাঁর অথবা তরল, সব 
অবস্থাতেই ইহার একাধিক রূপভেদ দেখা যায়। পূর্বেই দেখান শইযাঁছে 
৯৫৫ ডিগ্রীর অধিক উষ্ণতায় /-সালফাব স্থাধী হয়, কম উষ্ণতাঁষ আবাঁব *- 

সালফার স্থায়ী হয । এই জন্য সাঁলফাঁবকে “বহুবৃত্তি মৌল” (50870000010) 
90105121706 ) বলা হয়। 

ষে সকল পদার্থ বিভিন্ন অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ূপভেদে থাকে তাহাবাই 
বহুবৃত্তি-পদার্থ। আবার অনেক পদার্থের বিভিন্ন বপভেদ থাকিলেও একটি 
মাত্র রূপে স্থায়ী হয । অপর ক্ূুপভেদসমূহ অস্থাধী ধবণের এবং * সব 

রূপতেদ সকল অবস্থাতেই স্থায়ী প্রকারে বূপান্তরিত হইতে খাঁকে। এই 

রকম পদার্কে এএকবুঙি পদার্থ, (00900009210 90১৭120০৫) বলে। 

ধেমন, ফমফবাল। 

(২) সালফার বাতাসে বা অস্তিজেনে নীলশিখাসহ পুভিয়। থাকে । হহাতে 

সালফার ডাই-অক্মাইড উৎপন্ন হয় । ১+02- 505 

(৩) অনেক মৌলের সহিত উহা! উত্তপ্ত অবস্থাষ সংযুক্ত হইয়া সাপধাঁইড 
উৎপন্ন কবে । 

2১+ 0012 5 52512 ০০+5-5099 

০০১ 0১2 224 ৭৪29১ 

(৪) লঘু আসিড ভ্রবণে সাঁলফাঁর আক্রীন্ত হয় ন বটে, কিন্তু গাঁ অন্ি- 

আযাঁসিডের সহিত সালফার ফুটাইয়া লইলে উহ] জারিত হইযা যায় ঃ 

১+:217990)4 3১099 + 27790) 

০+677130-771550++6705+2750 



কলয্লেড ৩২৯ 

(৫) ক্ষারক ভ্রবণেব সহিত সালফার-চূর্ণ ফুটাইলে ধাতব সালফাইড ও 
থায়োসালফেট উৎপন্ন হয়। সাঁলফারেব পবিমাণ বেশী থাকিলে পলিসাল- 
ফাইডও হইয1 থাকে । 

£১7+618052-9৪9১+38১১9০03+377809 

০১44১ 7 255 

চুনের সহিতও এইরূপ বিক্রিযা সম্পন্ন হয। 

সালফারেব ব্যবহার 2 এই অধাতব মৌলটিব বাবহার অত্যন্ত বেশী । ইহার প্রধান 

উপযোগিতা! সালফিউরিক আযসিড প্রস্তুতিতে । রবার প্রস্ততিতেও ইহ! যথেষ্ট ব্যবহৃত হৃষ। 

চিকিৎসকগণ মলম ও বিভিন্ন ওধখংপ্রপ্ীততে সালফার ব্যবহাব করেন । বাঞ্দের জন্যও ইহার প্রচুর 

প্রয়োজন । ইহা ছাড়া, প্রযোজনায় বহু সাল্ফাএ-যৌগ প্রস্তুত করিতে ইহ ব্যবহৃত হয়, যেমন, 

(১) কার্বন ডাই-সালফাহড (জৈবদ্র/বক ), (২) সালফাইড রপ্রক, (৩) যসফরাস 

সালফাইড (দীপশল/কার জনা), (৪) সোডিয়াম থায়ে/সালফেট € ফটৌগ্রফীর জন্য) 

(৫) ক্যালসিয়াম বাহনালবাহ৮ (বিরঞক) ইতাদি। 

কীট বিনাশক হিসাবেও শঙ্তক্ষেত্রে কখন কখন ম।লফার বাবহাত হয। 

কলয়েড (0011014 )2 দ্রবণ খলিতে আমর। দ্রাব এবং দ্রাথকের 

সমসত্ব মিশ্রণ বুঝি । বাস্তবিক পক্ষে এবণীঘ পদ্দার্থের সহিত ত্রবকের কোন 

বাঁপায়নিক সংযোগ ঘটে না। কি্ত এক হইলে দ্রাব পদার্থ ভাঙিযা ক্ষুদ্রতর 

হুইতে থাকে এবং ওত:প্রোঙ্ভাবে দ্রাবকেব সহিত মিশিয়া যা । এই 

মিশ্রণটি এত স্থনিবিভ যে বাহৃতঃ দ্রাব এবং দ্রাবকের প্রতেদ বুঝা যাঁধ না। 

বস্ততঃ প্রাব পদার্থটি ভাঁডিযা! উহাব অণুতে পরিণত হয় এবং এই অদৃশ্য অধুগুলি 

সমানভাবে সমস্ত পরিমাণ দ্রবকের সহিত মিশিযা যায়্। অণুর ব্যাসের 
পরিমাঁণ ১০-৮ সেন্টিমিটার বা অন্তরূপ মাত্রাব। অতএব কোন পদার্থ যখন 

দ্রবীভূত হয খন উহ্থাব কণাগুলিব ব্যাস ১০-৮ সেন্টিমিটার বা তদগ্ররূপ 
মাত্রার হ্যা থাকে । অর্থাৎ চিনি, লবণ প্রভৃতি ঘখন জলে দ্রবীভূত হয়, 

উহ্দেব যে সকন ক জলের সহিত মিশিয় থাকে তাহাদের ব্যাসের পবিমাঁণ 

মোটামুটি ১৮ ১০-৮, ২৯১০ ৮১ ৫১১০-৮ ইত্যাদি এইবূপ হইয। থাকে। 

অতএব, যদি কোন পদার্থ কোন দ্রাবকের সহিত মিশ্রণের ফলে ভাড়িয়া 

১*-৮ সেন্টিমিটাব ব্যাসেব কণায় অর্থাৎ অণুতে পবিণত হয় তাহা হইলে উহ] 

দ্রবীভূত হইয়াছে বলিতে হইবে। 
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পক্ষান্তরে, কোন অদ্রবণীয় পদার্থ কোন ভ্রাবকের সহিত মিশ্রিত করিলে 

সাধারণতঃ উহ থিতাইয়া পানের নীচে সঞ্চিত হয়। কিন্তু অদ্রীব্য পদার্ঘটি ঘদি 

খুব ছোট ছোট কণাব আকারে থাকে যাহাদের ব্যাস ১*-?সেন্টিযিটারের চেয়ে 

কম তবে উহা থিভাইয়া যাইতে পারে না1। অদ্বাব্য পদার্থের সুক্মকণাগুলি 

দ্রীবকেল ভিতরে ইতভ্ততঃ ঘুরিয়া বেডায় এবং প্রলঘ্িত অবস্থায় থাকে। কণাগুলি 
এত শুক্মযে চোখে বা সাধারণ অণুবীক্ষণে উহ্বাদিগকে দেখ! যায় না। 

মনে হয় পদাথটি দ্রবীভূত হইয়াছে । কিন্তু আলট্রা-মাইক্রোক্ষোপ নামক বিশেষ 

অথুবীক্ষণের সাহাষ্যে তাহাদেব অস্তিত্ব এবং সঞ্চরণ-শ্বীলত1 সহজেই ধরা যায়। 

অথচ এই কণাগুলি অথুও নয এবং উহাদের আকারও ১৭ ৮ সেন্টিমিটার 

ব্যাসের নয় ষে মিশ্রণটিকে দ্রবণ মনে করা যাঁউতে পাবে । কৌন ভ্রাবকে 

ষখন অপর কোন পদাথের হুক্মকণ। এইব্রপ প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে অথচ 

ত্রবীড়ত হয় না, তখন এইরূপ পদার্থ দুইটির অসমসত্ব মিশ্রণকে কলয়েড বা সল 

(১০1) বলা হয়। এই কণীগুলিপ ব্যাসের পরিমাঁণ মোটামুটি ১*-৫_ ১*-৭ 

সেন্টিমিটার হইয়া খাকে। স্থৃতরাং, প্রত্যেকটি কণাঁতে ১০ হইতে ১০৯০ অথু 

থাকিবার সম্ভাবনা। যে কোন পদাথ এইরূপ আকার প্রাপ্য হইয়া! কোন 

মাঁধামে ভাসমান থাঁকিলেই উহার সল পাওয়1 যাইবে | নদীর ঘোঁল] জলে ষে 

ভানমান কাদামাটি থাকে বা বাতাসে ভাসমান সুন্দর ধূলিকণা বস্ততঃ উহ্বাদের 
কলয়েড অবস্কা। গোল্ড, দিলভার, সালফার, ফেবিক হাইড্রক্সমাইড প্রভৃতি 

জলে এই অবস্থায় লইয়া উহাদের কলয়েড তৈয়ারী করা যাইতে পারে । অবশ্য 
এরূপ স্প্মকণায় আনিতে কোন সময় কৃত্রিম ভৌত উপায়, আবার অনেক 

সময় রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বিত হয় । দলের নীচে দুইটি সরু সোনার তাঁরের 

ভিতর বিদ্বাৎ স্মরণ করিয়া গোল্ড সল পাওয়া যাঁয়। এখানে শুধু অবস্থাগত 

পরিবতনের সাহাঁষো কলয়েড প্রস্তত হইল । আনাব ফুটন্ত জলের উপর ফোটা 

ফৌঁট। ঘেরিক ক্লৌরাইড দিলে উহ] হইতে রাসায়নিক পরিবর্তনে যে ফেরিক 

হীইড়ক্সাইড পণওয়। ষায় ভাঁহা কলয়েড অবস্থায় থাকে ।" 
একটি তরল পদার্থ ধদি অপর একটি তরল প্রাবকে অশ্রূপ স্ুঙ্ষাবস্থায় 

থাকে অথচ দ্রব হয় না তখন উহাঁও একটি কলয়েড | ইহার একটি বিশেষ নাম 

আছে, ইমাঁলসন বা অবদ্রব | দুধের ভিতর ন্সেহজাতীয় বন্ধ এইরূপ ুন্দ্বাবস্থায় 

জলের সৃহিত যিশিয়া থাকে । হৃতরাং দুধ একটি ইমালসন | 
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কলয়েড বা সলগুলির আঁর একটি বিশেষত্ব এখানে উল্লেখযোগ্য । সাধারণ 

ভ্রবণ ফিল্টার কাঁগজ ব৷ অন্যান্ত সব রকম ফিল্টার বা ছাকনীর ভিতর দিয়া 

অতিক্রম করিতে পারে । কিন্তু সপ সাধারণ ফিণ্টার কাগজের ভিতর দিয় 

ভ্রবণেব মত সহজেই অতিক্রম করে বটে, কিন্তু অন্তান্ত কতগুলি ফিণ্টার ঘেমন, 

পাচমেন্ট কাগজ ইত্যাদির ভিতর দিয়া 

যাইতে পাঁরে ন।। একটি পার্চমে ট কাঁগজেব 

থলিতে যদি কোঁন কলযেড এবং দ্রবণ একত্র 

মিশিত করিয়। লইয়। জলে ভিতব ঝুলাইয় 

রাখা হয় তাহ] হইলে দ্রবীভূত পদ্দার্থটি 

পার্চমেট কাগজের ভিতব দি বাহির 

হইয়া যাইবে, কিন্তু মল বাহির হইবে না। 

পার্চমেণ্ট কাগজের পবিবর্তে আরও 

নানাৰপ ফিন্টার, যেমন কলভিযন, বাবহাব 

করা যাইতে পাঁরে। এই ফিন্টারগুলিকে 1বঙ্লেষক-বিল্লী বলা হয। দ্রবণ 

হইতে এহভাবে সল পৃথক করাব নামই ঝবিশী-বিশ্লেষণ (10$81)9:5 )। 

জিলাটিন, আগর-আগব । চান ঘাস ), সানুদ্রান! প্রভ্তি জলের সহিত 

ফুটাইলে উহাদের সল তৈষারী হয। কিন্ত ঠাঁগুা হইলে এই সকল সল জমাট 

বাঁধিযা কঠিনীকাব ধাবণ করে। কঠিন হইলেও ইহাদেব ছুরির সাহায্যে কাটা 
যায় এবং উহাদের যথেষ্ট নমনীযতা থাকে । এইরূপ কোন কোন কলয়েডেব 

'ভাসমান কণাগুলি জল বা দ্রাবক শোষণ কবিষা শেলির মত্ত সাজ্জ পদার্থ 

বা কঠিন পদাখ উৎপন্ন করে, এই সকল কলয়েডকে ' জেল” ( 036] ) বলা হয়। 

পৃবোক্ত “সিলিক1 জেল' এই শ্রেণীর কলসেড । 

চিত্র ২২গ-_ঝিন্রী-বিশ্লেষণ 

উদাহরণ £ সাঁলাঁসক আসিড সল ও জেল £ যদি সাধারণ উষ্ণতায় 

সৌডিয়াম সিলিকেটের একটি লঘু দ্রবণ অতিরিক্ত পরিমাণ লঘু হাইড্রোক্ল((রিফ আযদিডর সহিত 

মিশ্রিত কবা হয় তাহা হইলে উৎপন্ন সিলিনিক জ্যানিড অধংক্ষিপ্ত ন1 হইয়| প্রলগন্ঘত অবস্থায় 

আসিড দ্রবণেই থাকে । ঝিতীবিশ্রেষপের (01915515) সাহায্যে উহাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও 

হাইড্রোক্সোরিক্ক আযামিড হইতে পৃথক করা যায় বটে, কিন্তু তবুও উহা! জল হইতে খিতাইয়| 
বায় না । ইহাকেই সিলিসিক আাসিড সল বলে। আপাতদৃষ্টিতে উহাকে মিলিদিক আসিডের 

জ্রবণ বলিয়াই মনে হয়। 
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হর্দি সোডিয়াম নিলিকেট ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রায় ১**০ সেপ্টিগ্রেড উণতায় মিশ্রিত 

কর] হপ্ন তাহ! হইলে উহাকে ঠাঁা করিলে একটি জেলির মত প্রায় বঠিনাকার পিলিসিক জআ্যাসিভ 

পাওয়া যায়। ইহাতে ওজনের শতকর!] প্রায় ১৪ ভাগ সিলিকা! থাকে | ইহাকে সিলিসিক আযসিড 

জেল ঘা! সিলিক! চগল বল! হয়। অত্যন্ত জলাকর্ষী বলিষ! ইহ বিভিন্ন গ্যাসের নিকদনে প্রায়ই 

ব্যবহাত হয । 

২২-৪। হাইড্রোজেন সালফাইড বা সালফিউরেটেড হাইড 
জেন, 772১ 

হাওড্রোজেনের সহিত সাঁলফ।বের হ্বিযৌগিক পদার্থটি গ্যাসীয় এবং ইহাকে হাইচড্রীজেন 

সালফাইড বা! সালফিউরেটেড হাইড্রোঞ্জেন বলে। কোন কোন প্রশ্রবণের জল, আগ্লেষগিরির 

গ্যামে, এবং পচনখীল অনেক জেবপদার্থে এই গ্যাসটি থাকে । পচ ডিম, মাছ, চীমড়া প্র্থাতিৰ 

দুর্গন্ধ প্রধানতঃ এই গাসটির জন্যহ। 

হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্ত'ত £ সচবাঁচখ ধাতব সাঁলদউডের 
উপর হাইড়ৌরোপিক না সাঁলফিউরিক আযাসিডের ক্রিধাঁণ দ্বাব! হাইডোৌজেন 

সালফাইড প্রশ্তত কবা হয। যথ] £-- 

০7১+217001-5 0781১717755 

1১১০47729১0) $25 09১04417729 

7০০+-17729004 55 [72১7502১094 

কোন কোন ক্ষেত্বে জামান হাইড্রোজেন (22৮14175905) দ্বাবা ধাতব 

সালফাইভ হইতে [55 উত্পাদন বা হয় £ 

4৯529১১1127 -24৭75 13755 

২২-৫। ল্যাবরেটরী পদ্ধতি £ ল্যাবরেটবীতে সর্বদাই বেরাঁস 

সালফাইড ও লঘু সালফিউটণিক আসিডেব ছারা হাইড্রোজেন সালফাইড 

প্রস্তত করা হয। কাট উলফ বোতলে ফেবাঁস সালফাইছ লওষ। হয়। 

উহার মুখ তইটিতে এ কটি দীর্ঘনাল-ফানেল ও নিগম-নল ভ্ুভিয়া দেঁওযা হয। 

প্রথমে কিছু জল ভিতবে দেওয়া! হয যাহাতে দীর্ধনাল-ফানেলেব প্রাস্তটি জলে 

নিমজ্জিত 'াঁকে এবং যন্ত্রটব সব জোড়াগুলি নিশ্ছিদ্র কিনা পরীক্ষা কবিয়। 
লইতে হয়। 'অতঃপব ফাঁশেলের ভিতর দিয়া কিছু লঘু সালফিউরিক আযাসি 

ঢালা হয়। ফেরাঁস সালফাহড আসিডের সংস্পর্শে আসিলেই হাইড্রোজেন 

সালফাইভ গাস নির্গম-নল দিয়] বাহির হইতে থাকে । গ্যাসটি বায়ু অপেক্ষা 
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অনেক ভারী, স্ৃতরাং, বায়ু প্রতিস্থাপিত কবিয়া গ্যাসজারে সংগৃহীত করা হয়। 
75১+ 72১04 ৮» £০১০+ 1175৩ 

পাঁরদের উপবে এই গ্যাপ সঞ্চয় কর] যায় না, ক1রণ ইহা পারদের সহিত 
বিক্রিয়া করে। 

প্রয়োজনান্বরূপ এবঙ অধিক পরিমাণে এই গ্যাস পাইতে হইলে কিপ-যন্ত্ে 

হাইড্রোজেনের মত ইহ1 উৎপাদন করা হয়। 
রাস সালফাইড হইতে উৎপন্ন গা বিশুদ্ধ নহে। প্রায়ই উহার সহিত হাইড্রোজেন 

গাস মিশ্রিত থাকে , কারণ, ফেরাস-সালফাইডে কিছু লৌছ মৌলাবস্থায় থাকে। হাইনদ্রোজেন 

সালফাইড গ্যাসকে জলীপ্প বাষ্প হইতে মুক্ত করাও একটু কহসাধ্য। গাঢ় চ7550$ বা! 08012 

বাবহার কর। যায় না । কারণ, উহাদের সহিত [7০ গ্যাদ নিজেই বিক্রি করে £ 

৮৯১০ +138০--27৯0+9০9-+১ 
050187৮085২ ০5$+127101 

অনার্্ আলুমিনার (/১120,) সাহায্যে ইহাকে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে। 

(২। আ্যার্টিমনি সালফাঁইডের উপর গাঁ হইড্রোক্লোরিক আযসিডের, 
বিক্রিয়া! ধাঁরা বিশুদ্ধ হাঁইড্রৌঙ্গেন সালফাইড পাওষ যায় £ 

9925৭461017 23901348173 

২২-৬। হাইড্রেজেন স্াভফাইডেকস শরর্ম2 
১) সাঁলফিউবেটেড হাইড্রোক্ষেন পচা ডিমে মত দ্রন্ধযুক্ত একটি বর্ণহীন 
গ্যাস। ইহ বাঁতান অপেক্ষ] ভারী এবং জলে কিছু ব্রবণীয়। গ্যাসটির 

বিষক্রিষা উল্লেখষোঁগ্য এবং বহুক্ষণ ধবিয়া শ্বাসপ্রপ্রীসেব নহিত গ্রহ্প করিলে 

মাবা ক হইতে পাবে । 

হাইড্রোজেন সালধাইড অপব বস্তথ দহুন সমর্থন কবে না বটে, কিন্তু ইভা 

শিডে দাহা। অক্সিজেনে ব1 বাতাসে উহা? একটি নীল শিখা লহকাগে জলিতে 

থাকে এবং জপ ও সালফাব ডাই-অক্সাহড উত্পন্ন কবে * 

£1755+302- 27120423005 

কি অক্সিজেনেব পরিমাণ কম থাবিলে লালফার পাওয়া যাঁয়। 

9075১4-002-27790+25 

বিদ্যুৎক্ষরণে ব৷ অতিরিক্ত উত্তাঁপে গ্যাসটি উহার মৌলছুইটিতে বিযৌজিত 
হুইযা যায় £ 179-172+5 
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(২) সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল 
করিয়া দ্েয়। অর্থাৎ হাইড্রোজেন সালফাঁইড একটি অঙ্গ জাতীম্ম গ্যাস। 

বিভিন্ন ক্ষারক পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন 

করে। উহার ছুইটি হাইড্রোজেনই প্রতিস্থাপন কর! যাইতে পাঁরে। 

[72৩-5977+-+৩-- 

1779১+ 90917 - ও7১+1720) 

75০19500707 7৭০১+27১09 

অতএর হাইড্রোজেন সালফাইড ঘিক্ষাবী-অম | ইহ] অধিকাংশ ধাতুকেই 

আব্রমণ কখিয়। উহ্যার্দিগকে ধাঁতব-সালধাইডে পরিণত কবে। সোনা ও 

প্লাটিনাম অবশ্য আক্রান্ত হম মা। 

£১£১6 7133১554১88 -7-172) 9174-72-55 9৮১+]7]5) 

11)+17,9-10175+175 
.. জ্যাবরেটরীতে কপ! বা নিকেলেব ঘড়ি প্রায়ই কালে! হইয়! যাঁয়। কারণ 177৭ ধীবে ধারে 

উহাদের সহিত বিছ্বিয়! করিয়। উহীদের উপর এবটি কালে! সালফাইডেব আবরণ হৃষ্টি কবে। 

(৩) সাঁলফিউবেটেড হাহড়োজেন অনেক খাতব পবণের জলীষ দ্রবণেব 

সহিত বিক্রিয়া কবে এবং ধাতব সালফাহডসমূহ অধ:ক্ষিপ্ত করে । এই সকল 

সালফাইড অনেক ক্ষেত্রেই অঞবণীয় এখং উহাদের অনেকেব বিশিষ্ক রং থাকে। 

এই কারণে উহাদের সহদেই চিনিতে পার যায়। 

(নার ) 

(9504+17,১- 0০১+17290+ 
( কালো ) 

220/90)4 +1172১- 27১4 112১0)4 

€ সাদা ) 

250০0২)১+17072১-179১+271703 

(কালো ) » 

অজৈব লবণের বাসায়নিক বিশ্লেষণে এহ বিক্রিয়াসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

(৪) সালফিউবেটেড হাইড্রোলেনের বিজারণ-ক্রিযাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

হাইড্রোজেন সালফাইড হইতে সহজে হাইড্রোজেন বিযোৌজন সম্ভব বলিয়াই 
হহা! বিজারকের কাজ করিতে পারে। হালোৌজেন, ফেরিক ক্লোকাইড, 
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পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ও পারম্যাঙ্গানেট ইত্যাদির ভ্রবণের ভিতর গ্যাসটি 
পরিচালিত করিলেই উহার! বিজীরিত হুইয| ষাষ £ 

3:2+75১-21781:75 

012-7+7525-21701+5 

25750194799 5525650151+2501+5 

[50015007+470359051+ 372১ -517290++015(9004) ১+77750+8% 

27710170414 479590$ + 5179১ 28904 +2)17,909$+ 81720 +5এ 

27709১+ 72১ 20412750175 

বিজাবক 7755 অবশ্ঠ প্রতিক্ষেত্রেই নিজে জাঁরিত হইযা সাঁলফারে পবিণত 

হইয়। যায়। 

সালফার ডাই অক্সাইড ও সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন পরস্পথের ভিতর 

ক্রিষাঁঠ ফলে সালফার উত্পাদন করে । ইহাঁও একটি জারণ-বিজারণ ক্রিষা। 

2172১+909- ১7500+35 

কিন্তু শীত অবস্থা (* সেন্িগ্রেডে ) এই দুইটি গ্যাসেব জলীয় এবণ 

মিশ্রিত কবিশে বিাঁঙশ্ন বাণোশিক আপি৬ পাওয়া যায়। এই মিশ্রিত দ্বশকে 

“ভ্যাকেনবদাৎ বণ (৬৭০1610000৯ 5010110 ) বশী হখ 2 

511১১+109১০১-30,.১ 0০০+2107 26) 

| ।প৮1 থায়োপিক আযাসিড ] 

২২-৭। হাড্রোজেন সাঁ।ফাইভ ও ধাতখ সালফাইডের পরীক্ষ। £ 
(১) হাহড্রোজেন সাপধা্ড গ্যাসটি উহার 1 হহতেই অভি সহজে চেন! যায । অথবা 

গ্যাসটিকে লেড জ্যামিঢেট দ্রবণ সিক্ত এবটি ক!গঞ্ডে ৭ সমম্পশে আলিলেই বাগণ্তটি বালে! হইয়া 

যায়। ইহা হাহড্রেরজেন সাঁণফাহচছের একটি নিশ্চিত পরীন্মাী। গেঙ সাঁফাহঢ উৎপন্ন হওয়ার 

জন্যই কাগজটি কালে] হয় | 

চ1,2,০৪4518০-5০১০ 42134 

(২) হাইড্রোজেন সালফহ গ্যাঁসটি কম্টিকসোডার লঘু দ্রবণে শোংণ করি! উহাতে একট 

সোডিয়াম নাইট্রু] গুসাইভ "দ্রবণ মিশাইলে হুন্দর বেগনী রয়ের সৃষ্টি য় 
(৩) ধাতব সালফাইড পরীক্ষা করিতে হহলে উহাকে সালফিউরিক আসিডের সহিত উত্তপ্ত 

করিয়! প্রথমে চা ৩ উৎপন্ন কর। হয় এব" তৎপর এই উৎপন্ন 7৪১-এর পরীক্ষা কর! হয়। 

209+13550+,-29১০+58১ 1 কখনও কখনও এই [8১ উৎপন্ন করিতে জায়মান- 

হাইড্রোজেনের এয়োজন হয । 
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২২-৮। হ্রাইড্রোজেন লালফগইডেল্প হহম্যুৃতি ও 
*নক্চ্ষেভ্ড 2 একটি গ্যাসমান যন্ত্রে পারদের উপর খানিকটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 

বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন সালফাইভ গ্যাস লইয়া উহার ভিতর বিছ্যুৎ-ক্ষরণ করা 

হয়। ইহাতে গ্যাঁসটি বিষোজিত হইয়া হাইড্রোজেন ও সালফারে পরিণত হয়। 
ঠাণ্ডা করিয়া গ্যাঁসটিকে পূব উষ্ণতাঁয় এবং পূর্বতন চাঁপে লইয়া আবার উহাঁর 

আয়তন নির্ধারণ করা হয়। সর্বদাই দেখা যায় বিযোজনের পূর্বে ও পরে 

গ্যাসের আয়তনের কোন তারতম্য হয় না। এই বিষোজনের ফলে ষেটুকু 

সালফার উঠপন্ হয় তাহা কঠিন অবস্থায় থাকে এবং উহার আয়তন নগণ্য । 

অতএব হাইড্রোজেন সালফাইড হইতে সম-আয়তনেব হাইড্রোজেন পাওয়া 

বায় ( চিত্র ২২ঘ)। 

৮০৩ 2 » ঘন সেন্টিমিটার হাহড্রোজেন সালফাইডে হ ঘন সেন্টিমিটার হাইড্রোজেন 

আছে। মনে কর, ঘ্ ঘন সেন্টি- 

মিটার বোন গামের অণুসংখা, 2 

( আভোগাড্রো! )। 

৮ সংখ্যক হাইড্রোজেন 

সালফাইড অণুতে ঢ সংখ্যক হাই- 
ড্রোজেন অণু আছে । অর্থাৎ, ১টি 
হাইড্রোজেন সালফাইড অগুতে 
১টি হাইড্রোজেন অণু আছে । 

*, ১টি হাইড্রোজেন সালফাইডের 

অণুতে ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু 

আছে। 

যদি হাইড্রোজেন সালফাইডের অণু 5 হ-সংখ্যক সালফার অণু থাবে, তাহা হইলে উহাৰ অণুর 

সঙ্কত হহবে, 85? 

$6৩৯১০১ 

চিত্র »২ঘ--77*5-এব সংঘুতি নিয় 

এই সঙ্কেত অন্ুধাধী উহ্হাব আণবিক গুকত হইবে, ২৯১+ ৮৩২ 

[ "57৩২৭ 

কিন্ত হাইড্রোজেন সালফাইডের ঘনত্ব _ ১৭; অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব ₹₹ ৩৪ | 

২, ২১৫১4০৮৩২৩৪ । 

*ত ০১ 

ব হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্কেত হইবে, ৪5. 
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২২-৯। হাইড্রোজেন আোলহ্চাইডেল্স ব্যবহাল 2 
কোন (কাঁন ক্ষেত্রে বিজারক রূপে হাইড়ৌজেন সালফাইড ব্যবহৃত হুম বটে, 
কিন্ত অজৈবপদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণেই উহার প্রক্কোগ সর্বাধিক এবং 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

দেখা গিয়াছে, ধাতিব সলিফহিডগুলি তিন রকমের । উহাদের কতকগুলি 
যেমন 7789, 059, 975 হত্যাদি আঁসিডে অদ্রাবা। পরন্ত অপর কতকগুলি 
যেমন 275, 05 প্রভৃতি আযলিডে দ্রধণীয, কিন্ত ক্ষারে অভ্রবণীয়। 
আবার 029, ট্বএ95 ইত্যাঁদ জলেই দ্রবীতৃত হয়, আযদিভ ও ক্ষারে ত 
হইবেই । 

স্থাতপ্না ষদি কতকগুলি অজৈব লবণ একত্র মিশ্রিত বাকে, তবে উহার 
জলীয় দ্রবণে সাঁলফিউরেটেড হাইড্রোজেন পরিচালিত করিয়। উহাদিগকে উক্ত 
তিনটি পধ।যে বিভক্ত করা সম্ভব । একটি উদাহরণ হইতেই ইহা সম্যক বুঝা 
মাইবে । মনে কর, একটি মশ্রণে 209), 08904 এবং 7990+$ আছে । 
প্রথমে উহাকে জলে দ্ববীতত কবিয়া এক? [701 দিয়া অগ্]কত করা হয় একং 
এই আধিক দ্রবণে [355 শ্যাপ চালনা করা হম । হাহা মিশ্রণ হইতে শুধু 
কালো 089 (কপার সালফাইড ) সম্পণরূপে অধঃক্ষিপু হইবে, অপর ছুইটি 
ধাতব লবণের পরিবর্তন হইবে না। ০১ ছাঁকিয়া লহয়! পরিক্ম*টব সহিত 
আমোনিষ। মিশ্রিত করিয়া উহাধ অগ্রত্ব পুর করিষ! ক্ষাপীয করা হয। ইহাতে 
পুনরায় 7725 গ্যাস পরিচাপন। কপাহয়। এখন মিশ্রণ হইতে সাদা 2275 
অধংঃন্িপ হইবে, কিন্তু পটাসিধাঁম লবণের কিছু হইবে না, উহা দ্রবীভূত 
অবস্থায় থাকিবে । 255 ছাকিষা মিশ্রণ হইনে সরাইয়া লওয়া যাইতে পারে। 
পরিস্রতেব ভিঙব পটাসিযাম লবণ থাকিয়। যাবে | এই ভাবে তিনটি ধাতৰ 
লবণ পৃথক কর] গেল। বিশ্লেষণটি এহভাবে লেখা ষাইন্ডে পারে । 

মিশ্রণ £ 2590 ,0830। ৪১০0, 
| অস্নীকু দ্রবণে £৪৭ দেওয়া হইলে ষে 

অধহক্ষপ পাওয়। যাহবে, তাহ! ছ"ীকিয়া 

লহতে তইবে। 
পাশা লালা 

ক₹771 05৭ অধ ক্ষিপ্ত হইবে। পরিশ্রৎ -14১50$ এবং 1৭0১৫ 
হহ7ক 11405 দ্বার! 

দ্বাবীয় কবিয়। এ্রাবাব 

1১১ দিতে হইবে এব" 
অধঃন্ষেপটি হছাকিয়! 

$._ লহতে $ইবে। 

$ খ 
সাদ 21), অধংক্ষেপ পরিস্যঘ 8904 

থাকিবে। বীন্কৃত থুকিবে 

১ম--২২ 



৩৩৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

জতএব 7729 সাহায্যে ধাতব লবণগুলিকে তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত 

করা! এবং উহাদের পৃথক করা সম্ভব । অনেক সময় বিশিষ্ট রংয়ের জন্য, যেমন 
সাদ! 20৩, পীত 48295 প্রভৃতি, ধাতব সালফাইডের স্বব্ূপ নির্ণয় সভভব। 

বস্ততঃ, অজৈব লবণের রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণে [725 গ্যাস 

অপরিহার্য । 

সালফার অস্সাইড-সমূহ 
সালফাঁরের বহু অক্সাইড আছে । ইহাদের মধ্যে সালফার ডাই-অক্সাইড 

ও সালফার ট্রাই-অক্সাইড সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় এবং উহাদের আলোচনাই 

এখানে কর] হইবে । 

সালফারের অক্সি-আাসিডের সংখ্যাও এক ভজনের অধিক । সাঁলফাক় 

ডাই-অক্মাইভ ও সালফার ট্রাই-অক্মাইড হইতে উদ্ভূত যথাক্রমে সালফিউরাস ও 

সালফিউরিক আাসিডের কথাই এখানে বিবৃত কর] হইতেছে | 

502+17750 - [550১১ সালফিউরাস আযসিড । 

50$+ 750 - 139504, সালফিউরিক আযাসিড । 

২২-১০। াঁচফগন্স ডাই-অক্মাহড5 902 ও 
সালমিউন্লাসন আ্যানিড? 52505 

অগগ্রেয়গিরির গ্যাসে সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে । কয়লা পোড়ানোর 

ফলে ষে গ্যাস হয় তাহাতেও কিছু কিছু সালফার ডাই-অক্সাইড থাকে । 

প্রস্তুতি (১) ল্যাবরেটরী পদ্ধতি 2 একটি গোল কুগীতে খানিকটা 
গাঢ় সাঁলফিউরিক আযাসিড ও কপারের ছিলা লওয়া হয়। কুপীর মুখটি কর্ক 

বন্ধ করিক্া উহাতে একটি দীর্ঘনল-কানেল ও একটি নির্গম-নল জুড়িয়া দেওয়া 

হয়। দীর্ঘনাঁল-ফানেলের সরু প্রাস্তটি আযীসিভে নিমজ্জিত রাখিতে হইবে । 

নির্গম-নলটি একটি গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিড-পূণ গ্যাস-ধাঁবকের সহিত যুক্ত 
থাকে। অতঃপর তারজালির উপর গোল কুপীটি তাপিত করা হয় । সাল- 

ফিউরিক আ্যাসিভ ফুটস্ত অবস্থায় কপার দ্বারা বিজারিত হয় এবং সালফার 

ডাই-অক্সাইভ গাঁস উৎপন্ন হয়। কপার সালফেট উপজাত হয়। গ্যাসটি 

অত্যস্ত ভারী, সালফার ডাই-অক্সাইভ গ্যাস নিম-নল দিয় বাহির করিয় 



সালফার ভাই-অল্লাইভ ৩৩৯ 

গাঁ সালফিউরিক আযাসিডে ধৌত করিয়া সহজেই বায়ুর উর্ধ্বভ্রংশের দ্বারা 

গ্যাসভারে সঞ্চয় কর] হয় ( চিত্র ২২উ)। 

চিত্র ২২উ--১০৪-গ্যাস প্রস্তাত 

0০5+2175১004- ০5১04+১০03১+29750 

অনুপ অবস্থায় কপারের পরিবর্তে অন্যান্য ধাতু ব1 অধাঁতুর ছারা উক্ত 

সীলফিউরিক আযাঁসিভ বিজারণ করিয়া 90, গ্যাস পাওয়া সম্ভব । 
ঘেমন, 22১৪+2175590)4 _4£2504+90+20720 

776-7-2772১0)4 7 [6500$+ ১0021721720) 

০4-2ছ7250+- 2509+002+2750 

১+4-21799004 ল 9১092 +27750) 

(২) অধিক পবিমাঁণে সালফার ডাই-অক্সাইভ প্রয়োজন হইলে সালফার 

পোডাইয়া অথবা! আঁয়রশ-পাঁইবাইটিস্ খনিজের তাঁপজারণ দ্বাবা প্রস্তুত 

কবা হয। 

১+4-০)3-_ 96)2 

4৮599+110- 7 285209+8305 
অনেক খনিজ সালফাইড অবস্থায় পাওয়া! ষাঁয়। সেই সব খনিজ হইতে 

ধাতু নিষ্ষাশন-কাঁলে নালফার ডাই-অক্সাইভ উপজাত হয়। 
21785 13002 লন 27220042502 

[7£১+005 ৯7761 9005 



৩৪০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

(৩) সৌভিযাম বাই-দাঁলফাইটের গাঁচ ভ্রধণের উপর বিন্দু বিন্দু গাঁড 

সালফিউরিক আযাদিড ফেলিলে সালফার ডাই-অক্সাইভ সহজেই পাওয়া 

যায় :-- 

57505+ £590+- ৪8750+9০0১+ ১০ 
অনেক সমধেই ল্যাঁবরেটপীতে এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ দেখা যায় । 

২২২-১১। সালফ্কাক্স ডাই-অক্মাইডেল্স ঘর্ম ৪ (১) 
সালফার-ডাঁই-অস্মাইড একটি বর্ণহীন গ্যাঁদ। ইহাব একটি তীত্র খাঝালো 

শ্বাসনিবোঁধী গন্ধ আঙে। বাতান অপেক্ষা! ইহা অনেক বেশী ভারী 

(ঘনন্বর-৩২)। ইহাকে খুব সহজে তরল কবা যায। সাধারণ উষ্ণতায় 

একটু বেশী চাপ দিলেই ইহা তবলিত হহয1 থাকে । তরল সালফাব ডাই- 

অক্মাইডে অনেক মৌল এব কোন কোন লবণ দ্রবীভূত হয় । 

(২) সালফার ঢাই-অঝ্সাইড নিজে দাহা নয় এবং অপবের দহনেও সহায়তা 

করে না, তবে জলন্ত পটাদিযাম বা লৌহচুব উহাতে জলিতে থাকে : 
47:473502 ল 72১০১ 7299002 

370০+-৭90)2 হল 250)+4-7025 

(৩) সালফার ভাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাঁসকে লাল করে, 
অর্থ।ৎ এই অক্মাইডটি অন্জাতীয। বস্তৃতঃ এই জলীষ ভ্রবণটিই সাঙ্সফি রাস 

আ্যামিভ-দ্রবণ। 

বিস্তুদ্ধ অবস্থায সাঁলফিউর'স আাসিভ পাওয়া যায় না, যদিও উহণার লবণ- 

গুলি সবই বিশুদ্ধ অবস্থা এবং কঠিন স্মটিকাঁকারে পাঁওয! সম্ভব | সালফিউরাস 
আাসিড শুধু ভ্রব অবস্থাতেই পবিচিত। 502+1750- 75903 

সালযিউবাঁস আঁসিভ দ্বিক্ষারী-অ্ | ন্নারকেব সহিত বিক্রিয়ার ফলে ইহা 

দুই জায় লবণ উৎপন্ন কবে। ছুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুই ধাতুব দ্বার! 

প্রতিস্থাপিন হইপে প্রশম-লবণ হইয়া থাকে, ঝিস্ত একটি মাত্র হাইড্রোজেন 

পরমাণু প্রতস্বাপিত হইলে অগ্জাতীয় লবণ উৎপন্ন হয়, যথা! £- 

75903418077 720+185505 (অস্জাতীয়, সোডিয়াম 

বাই-নালফাইট ) 
75909+2]ব502- 21350482509 (প্রশম ; সোডিয়াম সালফাইট) 



সালফার ডাই-অব্জাইভ ৩৪১ 

সাধারণ উষ্ণতায় কস্টিক সৌডার দ্রবণের ভিতর অতিরিক্ত পরিমীণ 309 

গ্যাম পরিচালিত করিলে লোডিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট অধঃক্ষিগ্ত হয় । 

22001742902 - ব5৪2১205+1720 

কঠিন সোডিয়াম কার্বনেটও সালফার ভাই-অক্মাইভ গ্যাসের সহিত 

বিক্রিয়া করিয়া উক্ত মেটা-বাই-সালফাইট উৎপন্ন করে । 
৪2005 + 2509 82১৪০0০4002 

(৪) সালফার ডাই-অক্সমাইভ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া অথব! 
ওজোন দ্বারা জাপিত হইয়! সাপফার ট্রাই-অক্মাইডে পরিণত হয়। 

250)9+02- 25903 $ 3902+03-390)3 

বন্ততঃ, এই অক্সিজেন-গ্রহণ-ক্ষমতার জন্যই সালফার ডাঁই-অক্সাইড 
বিজারণ-গুণসম্পন্ন হইয়াছে । হ্যালোজেন, ফেরিক ক্লোরাইড, পটাসিয়াম 

ডাইক্রোমেট প্রভাতি বহু বস্তকে ইহা মহজেই বিজাবিত করে। 
0০151+১09+21720 2700+ 09১04 

[24+9002-1+2720- 275] -4+179১0)4 

9০০+-276013+ 27320২27501 1+729041+21701 

[7205+502- 90১47020- 75304 
সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস দিলে লাল পটাস পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ 

বর্ণহীম এবং পীত পটাস ভাই-ক্রোমেট দ্রবণ সবুক্গ হইয়া থাকে । উভয়েই 

বিজারিত হইয়া যায় £-_- 

72002007+177590)4 4 350)2 ল 9300 +072650)4)53 + 190 

27৮1৮50$1+55002+ 2720 22504 4 2,90)4 +21529094 

এই সকল বিজাঁরণের ফলে 902 সর্বদাই সালফিউরিক আযাসিডে 

রূপাস্তরিত হইয়া থাকে | 

অনেক জৈবজাতীয় রতীন পদার্থকেও সালফার ডাই-অক্মীইড বিরঞ্রিত 

করিয়া! থাকে । সেই জন্ত'সাপফার ডাই-অক্সাইড বা সালফিউরাঁস আসিড 
বিরগ্জক হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয় । এই বিরপ্রন-ঞ্রিয়! জল ব্যতিরেকে হই তে 

পারে না। খুব সম্ভবতঃ 508 প্রথমে জলের সহিত প্রিয়ার ফলে জায়মান 

হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে, এবং এই জায়মান হাইড্রোজেনই প্রকৃত বিরগ্ণক | 

902+27120-1772১0++27 
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অর্থাৎ বিজারণ গুণের জন্যই সালফার ডাই-অক্সাইড বিরগন-ক্রিয়া করিতে 

সমর্থ হয়। কযেকটি রটান ফুলের পাপডি সিক্ত অবস্থায় সালফার ডাঁই-মক্সাইভ 
গ্যাসে বাঁখিয! দিলে কযেক মিনিটেই উহা সাদা হইয়া যায়। ক্লোরিন বা 

বিরগ্ক-চর্ণ সিন্ক, উল প্রভৃতির পক্ষে ক্ষতিকব। স্থতবাঁং, সালফার ডাই- 

অক্সাইডের সাহায্যে উহাঁদিগকে পবিষ্কত করা হয। 

৫) কোঁন কোন ক্ষেত্রে আবার সালফাব ডাই-জব্মাইড জারক হিসাবেও 

ক্রিযা করে । যেমন £- 

2172৩+509-3১+21750) 

30240 00543 (১১০০ উ্তায় ) 

(১) সালফার ডাই-অক্মাইডেব যুত যৌগিক তৈযারী করারও যথেষ্ট ক্ষমতা 

পবিলক্ষিত হয। বিভিন্ন মৌল ও যৌগেব সহিত উহা যুক্ত হইতে পারে :-- 

305+01১-905015  (প্রথর সর্থালোকে ) 
29051+-520209505$ (জিঙ্ক হাইড্রোসালফাইট ) 

9০5+৮৮০১-৮9০+ 

২২১২। সালফার ভাই-অক্স।ইডের পরীক্ষ। ও ব্যবহার 2 এই গ্যাটি 
উহার তীব্র ঝাঝালো গন্ধ হইতেই বুঝ! যায । পটাসিযাম ডাই ক্রোমোট সিক্ত কাগজ উহার সংস্পর্শে 

আসিলেই সবুজ হইয়া যায় । এই পবীক্ষার্টই সর্বদা ল্যাববেটরীতে প্রষে।গ কব হয। পটাসিয়াম 

আয়োডেট ও স্টার্চ এব মিশ্রিত দ্রবণ এই গ্যাসে নীল হইয! যায । 

9.410,4+5১0*+4ল89-535530,72590,41, 

সালফার ডাই-অক্সাইডের বিবিধ বাবহাব প্রচলিত সাধারণ বিধ্ধক হিসাবে উভাৰ প্রয়োগ 

আছে। চিনি উৎপাদনেও ইন" বিবগ্ণক হিসাবে বাবহত হয । রোগ জীবাণুনাশক বলিয়া ইহা! বীজস্ 

€ ৫1810160050.0) হিসাবে বানহৃত হয। মা*স প্রভৃতির পচন ও ছাত| পড়! নিধাবণ করাৰ 

জন্ভ ও ইহ] ব্যবহার হয । সালফিউবিক আ'পিড ও সালফতিট প্রস্তুতিতে সালফ|র ডাই-অক্লাইডেব 

বাবহার সর্বাধিক । ক্লোরিন যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয সেখানে অতিরিক্ত ক্লোরিন দূরীভূত 

করিতেও সালফার ডাই-অক্স।ইডেব প্রশোজন হয় । 

২২-১৩। সালফার ভাই-অক্সাইডের সংযুতি ও সঙ্কেত 3 একটি 
অংশাঙ্কিত [0-নলের সহাষ্যে সালফার ডাই-অক্লাইডের আয়-ন-সংঘুতি নির্ণ্ঘ 

করী হয়। [0-নলের একটি বানর শেষ প্রান্ত একটি প্রশস্ত গোলকে পরিণত 
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করিয়া লওয়া! হয (চিত্র ২২চ)। এই গোলকের একটি কাঁচের ছিপি থাকে। 

এই ছিপির ভিতব দিয়া ছুইটি শক্ত কপারের তাঁর 
ভিতরে প্রবেশ করাঁন থাঁকে। একটি তাঁব 
গোলকেব প্রায় মধ্যস্থলে গিষা একটি চায়চেতে শেষ 
হইয়াছে । একটি সক্ু প্লাটিনাম তারের কুগুলীর 
দ্বার এই চাঁমচেটি কপাঁরেব অপর তাঁবটিব সহিত 

যুক্ত করিযা৷ দেওয়। হয। চাঁমচেব ভিতরে একটুখানি 

সালফার ল্য হ্য। [্া-নলের অপর বাহটির 

নীচের দিকে একটি স্পকক থাঁকে। সম্পর্ণ 
গোঁলকটি এবং 0-নলের কয়দংশ বিশুদ্ধ অক্সিজেনে 

পূর্ণ করিষা লগযা হয। এই অক্সিজেন পান্দের 

উপরে থাকে । অপর বাহুর 'পককটির সাহাঁষ্যে 

উভয বাহুব পারদ সমতলে আনিযা ভিতবেব 5৪২২ 
অক্সিজেনকে বাহিরেব বাখুচাপেই বাখা হয। চিত্র২১চ-_সালফাব ডাই- 
অতঃপব কপাঁবের ভাব গহটির বাহিবের প্রীস্তদ্বয অক্লাইডেব সুতি নির্ণয় 
একটি বাটাপীর সহিত যুক্ত করিয়] প্লাটিনাম কুগুলীর ভিতব দিয়া তড়িৎ" 

প্রবাহ চালনা কণা হয়। প্রাটিনাম লোহিততপ্র হুয়া উঠে এবং এই তাপে 

সাঁলফারের টৃকরাটি প্রজ্লিত হইয়া অক্সিজেন সহযোগে সালফার ভাঁই- 

অক্মাইডে পরিণতি লাভ কবে । বিঞ্ধিযাটি শেষ হইয়া! গেলে ব্যাটারী হইতে 
মুক্ত কবিয়া যন্ত্রটকে শীতল কবিয়! পূর্বতন উষ্ণতাষ ফিবাইয়া আনা হয়। 
পাবদ-নল উভয বাহুতে একই বাঁখিলে দেখা যা সালফ।৭ ডাই-অক্সাইড 
উত্পাদনের ফলে গ্যাসের আয়তনেব কোন তারতম্য ঘটে নাই । অথচ 

ধানিকটা অক্সিজেন ব্য হউষাছে ও তৎপরিবতে খানিকটা! সালফার ডাঁই- 
অক্মাইড গ্যাপ উৎপন্ন হইযাছে। যেহেতু আযতনের হ্বাপ-বৃদ্ধি হয় নাই, 
স্থতরাঁ" ব্যয়িত অজ্িজেন এবং উৎপন্ন সাঁপফাঁব ডাই-অক্সাইও গ্যাসেব আয়তন 

সমীন। অর্থাৎ সালফার ডাই-অক্সাইডে উহার সমায়তন অক্সিজেন 
আছে । 

অতএর, * ঘন (সন্টি সালফার ডাই-অক্লাইড গ্যাসে & ধন সেপ্টিমিটার অক্সিজেন আছে । 

অর্থাৎ ১ ঘন সেপ্টি সালফার ভাই-অক্সাইডে ১ ঘন সেপ্টি, অক্সিজেন আছে। 
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আযভে!গাড়ো! গ্রকল্পামুয।য়ী মনে বর প্রতি ঘন সেপ্টি, ষে কোন গ্যাসের অথু-নংখ্যা, 91 
১, ঃ"সাখ্যক সালফাব ডাশ অঙ্প।ইড অপুতে 7-সংখ্যক অফ্িকেন অণু আছে । 

১টি সালফাব ড(ই অল্লাইড অগুতে ১টি অকিজেন অণু আছে। 

" ১টি সালফব ডাহ' অল্লাইড অণুভে ২টি অল্িঞ্জেন পরমাণু আছে। 

অতএ এই দ্বিযাগিব পদার্থের সঙ্কেত ধর! যাইতে পারে 920৪ 

তাহা হইলে উহাব আণবিক গুরুতর হইবে, ৮১৯ ৩২+১৬৯৮২ 

বিগত সালযার ডাই অক্স।ইঙ গ্যাসের ঘনত্ ৮৩২, 

অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব-২১৫৩২ 

১৩২১৬ ৮২-০২৯৮৩২ 

১০ 55১ 

হৃতরা" সালফ।র ডাই-অল্স/ইডের সন্কেত হইবে 5051 

অর্থাৎ সালফার ডাই অক্পাহড ওজনানুপাতে সালফার ও অক্সিজেনের পরিম1৭-5২২ ৩" 
অথবা ১. ১ 

২২-১৪। শনালক্কাক্র উর।াই-তকলী হুড5 5031 প্রস্ততি 2 
(১) সাধারণতঃ সালফার ডাই-অকাইড ও অক্সিজেনের সাক্ষাৎ সমষোঁগ 

হইতেই সালফার ট্রাই-অগ্লাহট পাওয়া যাঁয়। 

29084 05₹2305 
কিন্ত এই মিলনটি এত ধীবে ধীরে ঘটে ষে কোন প্রভাবক ব্যতিরেকে 

ইহা সম্পন্ন কখা সম্ভব নয় । সাধাবণতঃ প্রাটিনাম প্রভাবক 1হসাবে 

ব্যবহত হয়। সালফার ডাই-অক্সাইভ গ্যান ও অক্সিজেন প্রথমতঃ 

সালফিউবিক-আ্যাসিভপূর্ণ গ্যাপ-ধাবকেব ভিতঙব দিষা প্রবাহি ত কপিয। শু 

করিয়া লওয] হয। অতঃপর এহ দ্বুহটি গ্যাসে মিশ্রণ একটি নলেখ ভিঙর 

তাপিত প্রাঈনাীমেব উপর দিয় প্রবাতি কলিলে উহ্াব1 সালফার টাই- 

অক্সাইডে পরিণত হয় । আঁসবেশঢটসেব উপব খুব স্বক্ম কাঁপো পাটিনাম চর্ণ 

প্রথমে জমাইয়া লয় হয়। এহ প্লাটিনাম-যুভ্ত আসবেসটসই প্রভাবক 

হিসাবে ব্যবহৃত হয। উহাগ উষ্ণতা মোটামুটি ৪৪৭ সেন্টিগ্রেড রাখা হয়। 

বিক্রিয়াটি উভমুখী, কিন্তু মিশবণে ভিতব সবদীহ অক্সিজেনের পবিমাণ অনেক 

বেশী দেওয়া! হয । হাতে প্রায় সম্পূণ সালবপ ডাই-অক্সাইড উ1ই-অক্যাইডে 

পরিণত হইয়া যায়। উৎপন্ন সালফার ট্রাই-অক্সাইড বরফ ও লবণ ছাঁব! 
আবৃত একটি শীতল গ্রাহকে সংগ্রহ কর] হয়। কম উষ্ণতায় সালফার উ্রাই- 
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অল্মাইভ জমিয়া কঠিন ক্ষটিকাকাঁর ধারণ করে। জলের সংস্পর্শে আঁসিলেই 

ই সালফিউরিক আযাসিডে পরিণত হুইয়। যায় বলিয়া সতর্কতার সহিত 
উহাকে জলীয় বাঁম্প হইতে মুক্ত বাখা প্রয়োজন । 

চিত্র ২২ছ-_-স[লয।াব টাই অকসতড প্রস্তুতি 

প্রাটনামের পরিবতে অন্যান্য প্রভাবকও ব্যবহীব করা যাইতে পারে, 
যেমন, কপার, আযবন বা ভ্যানাডিয়ামেব অক্মাইড | 

(২) কোঁন কোন ধাঁঙ সালফেচ উত্তপ্ত করিলেও সালফার ট্রাই- 

অক্সাইড পাওয়া ষায় :-_ 

25590 €5034+-5024+505 2131390+-ি৪59507+50 
ঢ29(504)3 7 ঢ৪৪0৪+3১095 টব৪2১১০)৪ লা ৪০১০$+903 

২২-১০। সালফ্কান্প ব্রীই-অ-্সাইডেন্ শরন্মাত সাধারণ 
উষ্ণতায় সালফার ট্রাই-অক্সাইড কঠিন স্ষটিকাঁকবে থাকে । 

সালফার ট্রাহ-অক্মাইডের জলেব প্রতি আসক্তি অত্যন্ত বেশী । আর 

বাতাসে সালফাঁব ট্রাই-অক্মাইড গ্যাস ছাঁডিযা দিলে একটি অত্যান্ত *ন 

সাদ ধোয়ার ক্ট্টি হয। বস্তত., এই ধেশয়াটি খুব ছে ছোট সাঁলফিউবিক 

আাসিড-কণাঁর সমাষ্ট € 9০0++৮70-175904 

সালফার ট্রাই-অক্সাইড গাঁ স।লফিউপ্সিক আযাঁসিভে দ্রবীভূত হয় এবং 

পাইরো-সালফিউরিক আযাঁসিভ বা ধুমায়মান সালফিউরিক আলিড উৎপাদন 
কবে: 79১0৫4১০375 [72590)? 

ক্ষারক অক্সাইভের সহিত যুক্ত হইয়। উহ] সাঁলফেটে পরিণত হয়|, 8৪80- 
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এর সহিত ইহার বিক্রিয়ার সময় এত তাঁপ-বিকিরণ হয় এবং অক্মাইডটি 

ভাব্বর হইয়া! উঠে। 880+4505- 0850)4 

২২-১৬। সালফিসল্লিক ক্ম্যান্িডঠ [75594 £ সাল- 
ফিউরিক আযাঁসিডের বিভিন্ন ধাতব লবণ প্ররৃতিতে পা ওয়া ঘায়, কিন্ত আসিড 
অবস্থা উহ। প্রকৃতিতে স।ধারণতঃ দেখা যায় না । কখনও কখনও সহরের 

বৃষ্টির জলে খুব অল্প পরিমাণে সালফিউরিক অআযাসিভ থাকে । 08904, 

2750 ? 15504 7750 প্রভৃতি খনিজ অবশ্থ প্রচুর পাওয়া যায়। 

প্রস্তুতি £ হীরাঁকস [(ফরাঁস সালফেট ] উত্তপ্ত করিরা যে গ্যাস পাওয়া 
যায় মধ্যযুগীয় ফ্যালকেমীবিদগণ তাহ] হইতে সালফিউরিক আমসিভ প্রত্তত 

করিতেন । উহাকে তখন “অয়েল অব. ভিট্রিয়ল” ( ০11 ০£ ৬1001) বলা 

হইত। 

27090)4 _7০203+১002+5১03 

১০)১+-77209- 172১0) 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সালফার পোঁভাইয়া সালফাঁব ডাই-অক্মাইড করিয়া 
উহা হইতে স।/লফিউবিক আযাসিড তৈয়ারী করার প্রণালী প্রবতিত হয়। 

ল্যাববেটরীতে সালফার ট্রাই-অল্লাইড জলে দ্রবীভূত করিলেই সাল্ফিটবিক আসিড পাওয়! 

যাইতে পারে । অথবা! সালফিটবাস আসিডকে বাতাস, ক্লে।বিন, নাইটিক আসিড প্রভৃতির হ্থারা 

ধীরে ধীরে জাবিত করিয়া সাঁলফিউরিক আ1ঁলডে পরিণত করা যাইতে পারে । 

১০15057850৭ 265১09৯+0.-207530, 
7৯5০5+৮৯0+ 017 4047 270) 

বিস্ত এই সব পদ্ধতির বিশেষ কোন ব্যবহ।রিক মূল্য না । কারণ সালফিটরিক আ্যসিডের 

চাহিদ1! এত বেশী এবং বিভিন্্ বাঁসাযনিক শিল্পে উহার প্রযোজন এত অধিক যে সর্ধদ] উহা প্রচুর 

পরিমাণে প্রস্তুত কর! হয। 

২২-১৭। আাঁলফিউল্রিম্ত আযান্িড স্পিক্প£ আলফার 
ভাঁই-অক্সাই্ গ্যাঁসকে বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জাঁরিত কবিলে সালফার 

ট্রাই-অক্মাইড পাওয়া যাঁয়। সালফার ট্রাই-অক্সাইড জলের সহিত মিলিত 

হইয়া সাঁলফিউরিক ত্যাসিডে পরিণত হয। সাঁলফিউরিক আঁমিড এই 

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যেই প্রস্তত হয় । 

25009402255 25058 $ ১০৪ +7720)-779900)1 
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অথবা, 250)2-+-0909 12750) 255 277250)4 

বেশী পরিমাণে এই আ্যাসিড প্রত্বত করার দুইটি প্রণালী আছে। (১) 
প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি (1890 ০1380706£ 19:005$5 ) (২) স্পর্শ পদ্ধতি (০০7৪০ 

70:090655 ), এই ছুই প্রণাঁলীব প্রকবণ-ব্যবস্থা' ও যান্ত্রিক সরগম সম্পূর্ণ তির 

রকষেব। 

সালফার ডাই-অঝ্মাইডের জারণ-ক্রিষাঁটি সর সম্পন্ন করার জন্য প্রভাবক 

ব্যবহার কর! ছাভা গহ্যন্তব নাই। 

প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি--এই পদ্ধতিতে সর্বদ+ই নাইট্রোজেন পাঁব-অক্সাইড গ্যাস 

প্রভাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয। নাইট্রোজেন পাঁপ-অক্সাইডের উপস্থিতিতে, 

সাধারণ চাপে এবং এমন কি, সাঁধাবণ উষ্ণতাতে সালকার ডাই-অল্সাইড 

খুব সহজে সম্পূর্ণরূপে জাঁরিত হইয! থাঁকে। 

নাইট্রোজেন পার অক্সাইড নিক্রিযাঁটিকে কি ভাবে প্রভাবি* করে সে বিষযে বছরকম মতবাদ 
আছে। 

(১) সাধারণতঃ মনে করা যাইতে পাবে যে নাইট্রোজেন পার অক্সাইড সালফার ডাই- 

অক্পতডকে জাবিত কবে এবং শ্য়” বিজাবিত হইবাঁ নাহটিক অক্সাইডে পরিণত হয়। পরে 

অক্সিজেনের সহিত নাইটি ক অক্সাইড যুদ্ হইয! নাইট্রোজেন পার-অক্লাইড উৎপন্ন হয় । 

505+305-50১+10 90৭+1750- 77290 

2াব০+০02-2105 
”“. (২) আবাব কেহ কেই মনে করেন নাইট্রোছ্দেন পাব-নক্লাইড এবং উহা বিজারণে ঘে 

নাইটি ক-অক্পাউড হয়, উভষেই প্রভাবকেব কাজ করে। প্রভাবক প্রথাম বিক্রিয়কের সহিত যুক্ত 

হইয়া নাইট্টোনে! সালফিডরিক আযাসিড উৎপাদন করে । উহা জলের সং্পর্শে আসিলে বিশ্লেধিত 

হইয়া সালফিউরিক আসিডে পবিণতি লাভ করে 1 

( নাইট্টাদো-সালফিউবিক আসিড ) 

290১/087)00+1750-27550++10+1)2 
আভ্যন্তরিক বিক্রিয়ার স্বরূপ যাহহি ভ্টক, সালফিউপ্নিক আদিড ঈৎপন্ন হওয়ার পর, প্রভাবক 

সম্পূর্ণ পরিমাণই আবাৰ পূর্বন্থায পাঁওয়া! যাঁষ এবং হক পুনঃ পুনঃ একউ কাজে বাবহার 
কর! সম্ভব৷ 

অতএব, প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতির সাহায্যে সালফিউপ্রিক-আ্যাসিড গ্রস্ত করিতে 

সালফার ডাই-অক্মাইড, অক্সিজেন ( বাযু), জল এবং প্রভাবক হিসাবে 

নাইট্রোজেন পার-অক্মাইভ এই চারিটি বস্তর প্রয়োজন | বাতাস এবং জলের 
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প্রশ্ন অবশ্য উঠে না, কিন্ত সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন পার, 

অক্সাইড তৈয়ারী করিয়! লইতে হয়। 
প্রক্রিয়ার বিবরণ  বিক্রিয়াটি সহজ হইলেও ইহার জন্য বিরাট ঘাস্ত্রিক 

বাবস্থার প্রয়োজন হয়। এই যাল্ত্রিক-সরঞ্রামের প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন অংশ 

আছে এবং উহাদের প্রয়োজন ও কার্ক্রমণ্ড বিভিন্ন । 

(১) সালফার ভাই-অক্সাইড প্রস্বতির ব্যবস্থা । 

(২) সালফার ভাই-অক্সাইডের জারণ ও আাসিভে পরিণত করার ব্যবস্থা | 

[ গ্রভার স্তম্ত ও সীসক প্রকো্ঠ ] 

(৬) প্রভাবক পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থ]। | গে-লুসাক স্তস্ত ] 

যন্ত্রের প্রকোষ্টগুলি এবং অধিকাংশ নল ইত্যাদি সীসাঁর তৈয়ারী, কারণ 

সীসা সালফিউরিক ম্াঁসিভ দ্বার| সহজে আক্রান্ত হয় ন1। সীসক প্রকোণ্ঠে 

ইহ! প্রস্তত হয় বলিয়। 'প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি” নামটির প্রচলন হইয়াছে । 

সালফার ডাই-অক্সাইড £ আয়রন পাইরাউটিস খনিজ অথবা সালফার বাতাসে 

পোড়াইয়! সালফার ডাই-অল্সাইড তেয়াবী করিয়! লওয়া হয় ১ 

5708-50₹ 
4ঢ৪১৪+1108--204505478505 

নাইট্রোজেন পার-অক্মাইড 5 সোডিযাম নাইট্রেট ও গাঢ় সালফিউরিক আসিড 

তাপিত করিধ! ন।ইটিক আ্যাসিড পাওয়া য|য়। উত্তাপে এই নাইটিক আসিড ভাঙিয়া বায় এবং 

নাহট্রোজেন পার-অল্লাহইড গ্যান পাওয়] যায। অবশ্য, সালফার ডাই-অক্সাইড দ্বার বিজারিত 

হওয়ার ফলেও নাইটিক আযাসিড হইতে নাইট্রোজেন পার-অল্াইভ উৎপন্ন হয। 
[ব৪খ09+4-57550,+-ব9৮7১০,+70, 

বু ব০0)-৮275047027 420 

90%+27ব03-৭0৪4-7804+ 2308 

বঙতমানে কোন কোন প্রষ্টনে আমোনিয।কে জাবি করিয়া! যে নাইটি,ক অক্সাইড "ওয়া 

যায় তাহাই 'ব্যধহাত ভয। 

সালফার ডাই-অক্যাইডের জারণ 2 ঠ্াতে «সাঁদিব ৭ পোড়ান হয়। 
উত্তপ্ত সালফার ডাই-অব্মাহঙ এবং অভিথিক্ত বাবু চুলী হইতে বাহির হইয়া 

আসিলে উহার সহিত প্রভাবক নাইট্রোজেন পার-অক্লাইড মিশ্রিত কর] হয়। 

সালফার ডাই-অক্মাইভ, বাধু ও নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডের মিশ্রণটি 

অতঃপর একটি ছোট খলি স্তম্ভের ভিতর দিয়া আকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত 
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কা হয়। ইহার ফলে গ্যাসে যদি কোন ধুলিকণা থাকে তাহা থিতাইক়া 
যায় এবং গ্যাসটি বিশুদ্ধতর হয় এবং উহার উষ্কতাও কিছুটা হাঁস পায়। 

ইহার পগ গ্যাসটি একটি নলের ভিতব দিয়া একটি উঁচু স্তত্তের নীচের দিকে 
প্রবেশ করে। ইহাকেই “গ্নভার স্তত্ত” (310956০5১০৪) বলে। 

“প্রভার স্তভ্ত” ২ ইহা সীগার পাত দ্বারা তৈয়ারী এবং উহার 
দেওয়ালের ভিতরেখ দিক অমসহ-ইঢ দ্বাব। আবৃত । স্তম্তটির ভিতরের 

অধিকাংশই ফ্রিপ্ট কাঁচ বা ম্টিকের ঠকরাতে ( 0486 ) ভবিষা রাখা হ্য। 

গ্যাস-শিশ্রণট স্তন্তেব »শদেশে প্রবেশ করিষা উপরের দিকে উঠিতে থাকে । 

স্তস্তটির উপবে দুইটি ট্যাঙ্ক থাকে । একটি ট্যাঞ্চ হহতে নাতিগাঁ, সালফিউরিক 

আাঁমিভ (৬৫/ ) একটি “পককের সাহায্যে আস্তে আস্তে এই স্তম্ভের ভিতর 

দিয়! পড়িতে থাকে । (এই আসিড স্তপ্তীর পরবতী প্রকোষ্ঠেই উৎপন্ন 

হয়।) অপগ ট্াঙ্কটি হহন্যে অন্ররূপভাবেত শাইদ্রোসিল-সালফিউরিক 

আ্যাসিড (021350)9) ন্তাস্তর ভিতব দিয়া পড়িতে দেওয়া হয়। € এই 

আাসিডটি ও এই প্রণীলীরই শেষেব দিকে গে-পুসাক স্তন্ত হইতে পাওয়া ধায় ।) 

স্তস্তের ভতব নিম্নগামী শীতল আযসিড দুইটি উর্ধ্বগামী উষ্ণতর গ্যাঁস-মিশ্রণের 

সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হয়। কাচ বা স্ষটিকের টরকরাগুলি উহাদের ঘনিষ্ঠ 
মিশ্রণের স্থবিধা করে মাত্র। ইহাতে ক7্যকটি পরিবর্তন সাধিত হয়। 

(১) নাইট্রোসিল সালফিউরিক আীসিডে নাইট্রোজেন পার অক্সাইড 
প্রভাবকটি থাকে । উষ্ণতর গ্যাসের উত্তাপে উহ নাইট্রোজেন পাঁৰ-অক্সাইড 

প্রভাবকটি পুনকৎপাদন 'কবিষা থাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে উহা নিজে গাঁ 
সালফিউবিক আঁমিডে পরিণত হয । 

শেব9590১77+৮50-277550+:+10+102 

(১। অপেক্ষার” লঘু সলষিউরিক জ্যাসিভ (১:%) উষ্ণওব গ্যাসের 
সংস্পর্শে াঁপিত হঞ্মীয় উহার জপ বাঁশীত* হইয়া! যাঁৰ এবং স্তন্তেব নীচে 

সীসাঁর ট্যাঙ্কে গাটতর সালফিউবিব আমি সঞ্চিত হয়। হহা ৭৮/ আযাসিড, 

ঘনত্ব ১ ৭২। 

(৩) প্রভাবকের সাহায্যে খানিকটা 9025 গ্যাস এই স্তস্তের ভিতরেই 
জারিত হইয়। সালফিউরিক আযাঁসিডে পরিণত হয়। 
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গ্যাল-মিশ্রণটি অতঃপর ৩০"-৩৫০০ উষ্ণতায় বড় বড় কয়েকটি সীসার 

তৈয়ারী প্রকোষ্ঠে গ্রবেশ করে । 

টি 

1 ১৪৪৩৩ ৬৩ ই ১০ ৩ শি স্ ২ 
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সীসক-প্রকোষ্ঠ ঃ দীসার পাত গলাইয়! জোড়া দিয়া চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ- 

গুলি তৈয়ারী করা হয়। তিন-চাঁরিটি প্রকোষ্টের সম্পূর্ণ ঘনায়তন প্রায় 
৭৫৬০ ঘূনফিট হইবে । উপর হইতে শীতল জলের ঝরণার ধার! প্রকো্ঠের 
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ভিতর সর্বদ! দেওয়া! হয়। এই প্রকোষ্ঠগুলির ভিতরে বাকী সম্ত 302 
গ্যাস জারিত হয় এবং পরে সালফিউরিক আযাসিডে পরিণত হয়। প্রকোষ্ট- 

গুলির নীচে এই আযাসিভ জমা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে বাহির করিয়া 

লওয়] হয়। ইহাতে শতকর। ৬৫ ভাগ আালিড থাকে ( ঘনত্ব ১৫৫ )। 

প্রকৃতপক্ষে এই সকল প্রকোষ্ঠে উৎ্পন্ন সমস্তটুকু আযাঁসিডই প্রভার স্তস্ভের 

উপর হইতে উহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত করান হয়, যাহাতে আসিভটি 

গাঁচতর হইয়া ৭৮% হয়। 
শেষ প্রকোষ্ঠ হইতে যে গ্যাম বাহির হইয়া আসে, তাহাতে স্বল্প পরিমাণ 

অপরিবন্তিত 50 গ্যা, নাইট্রোজেন, অক্সিঙ্গেন ও নাইট্রোজেন অক্সাইড 
প্রভাবক ইত্যাদি থাকে । এই গ্যাস-মিশ্রণটিকে অত:পর আর একটি স্তম্তের 

ভিতরে পাঠাইষা দেওয়] হয। ইহাব নাম “গে-লুলাক” স্তস্ত। 

“গেলুসাক স্তম্ভ $* এই গোলাকার স্তমটিও সীসার তৈয়ারী। স্তস্তটি 

কোঁক ও অগ্রসহ ইষ্টকে ভপিয়! বাখা হয। ্তস্তের উপরে একটি ট্যাঙ্কে ভার 

স্তস্ত হইতে যে গাঁ সালফিউরিক আীসিড ( ৭৮%) পাঁওয়া যায়, তাহার 

কিয়দংশ রাখা হয। এই আযাসিড স্তত্তের ভিতর দিষা ধারে ধীরে নীচে 

প্রবাহিত করা হয়। উর্বগাঁমী গ্যাসেব সংস্পর্শে থাকিলে এহ গাঢচ আযমিড 

উ৮*” নাইট্রোজেন অস্মীইডসমহ শোষণ করিয়া লয় এবং নাইট্রোসিল- 

সালফিউরিক আসিড বা নাইন্রৌ-সালফনিক আযামিডে পরিণত হয়। 

ব09+1ব092+25590+- 209550577+720 

অন্তান্ত গ্যাস গুস্তেব বাহিরে গিয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়। যাঁয়। ত্তত্তের 

নীচে একটি ট্যান্কে এই নাইটৌসিল-সাঁলফিউরিক আসিড সঞ্চিত হয এবং 

পাম্পের নাহাধ্যে উহাকে গ্লভার সতস্তেব উপরে পাঁঠাইয় দেওয়া হয়। 

অতএব, প্রভাবকচির অপচষ বন্ধ কবাঁর জন্যই গে-লুসাক শুস্তটি বিশেষ 

মূল্যবান । বসত” গেলুসাক ও গ্রভার স্তম্ভ ছুইটির উপযুক্ত ব্যবহারের 

উপরই এই শিল্পের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর কবে। 

এই প্রণালীতে প্রস্তত সমস্ত আসিড শেষ পর্যস্ত প্রভার প্তস্তের নীচেই জম। 

হয়। এখান হইতে আযাসিড বিভিন্ন প্রয়োজনে চালান দেওয়া হয, অল্প একটু 

অংশ কেবল গে-লুসাক ন্তপ্তের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। 
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সালফিউরিক আিডের গাচীকরণ 2 প্রকোষ্ঠ পদ্ধতিতে ঘে আ্যাঁস্ডি 
পাওয়া যায় তাহার সর্বাধিক গাঁতত্ব শতকরা ৭৮ ভাগ। স্থুপার-ফসফেট, 

আমোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে এই আ্যামিডই উপযুক্ত । 

কিন্ত অন্যান্য বাসায়নিক শিল্পে অধিকতর গঢ আযাসিডের প্রয়োজন হয়। এই 

আিভ অপেক্ষাকৃত অন্বন্থায়ী, হৃতরাং গ্যাস-চুল্লীতে তাপিত করিয়া উহার 

জল উডাঠয়। দিয়া আমিডকে ৯৮% গাঁ করা হয়, 

চিত্র ২২৭ -নালযিউরিক আসিড প্রস্তর 

প্রকোষ্ঠ পদ্ধতিতে উৎপন্ন আযসিডে অবগ্ত নান! অপদ্রবা মিশ্রিত থাকে, যদিও উহাদের পরিমাপ 

বেশী নয় | হহাদের মধ্ো ।লড সালাষ্ট, আসে নিক অক্স(, নাইট্রোজেনের অক্সাঠঙড ও নালফার 

ডাই-অক্লাইডঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । খিশুদ্ধ আ।পিড পাইতে হঙলে উহাকে প্রথমে জল মিশাইয়| লঘু 

করা হয। তাহাতে লেং সালধেট প্রায় সবঈকু অখংক্ষিপ্ত হইয়া] বায় । তৎপর উহাতে [এ গ্যান 

পরিচালিত কারয়! আনে নিক ও অবশিষ্ট লেঙ হইচে উহাকে মুক্ত করা হয়। 4১5,95৭ এবং 293 

অধংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । তৎপর আমোনিয়াম সালফেটের সহিত আসিডটিকে কাচের পাত্রে বা! 

সিলিকার পাত্রে পাতিত করিয়া বিশুদ্ধ আসিড সংগ্রহ করা হয় £ 

(07+)850+1+8041 08 52181777590: 13780 
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প্রকোষ্ঠ-পদ্ধতিব প্রক্রিয়াটি সহজেই সাধারণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করিয়া! দেখান যাইতে 
পারে। একটি বেশ বড় শক্ত কাচের কুগীর মুখটি কর্কদ্বারা বন্ধ ক'রয়! তাহাতে পাঁচটি নল 
লাগাইয়! দেও! হয়। চারিটি নলের সাহায্যে বুপীর ভিতবে ন|ইটিক-অক্পাইড, অক্লিজেন, 
সালফার ডাই-অক্স/ইড ও স্টাম প্রবেশ করান সন্তব। প্রণমোক্ত তিনটি গ্যাস গ্যাসধাবকের 

গাঢ় সালফিউরিক অ।পিডের ভিভব দিয় ধৌত করিষা পাঠান হয যাহাতে উহাদের সহিত 
জলীয় বাষ্প না থাণক (চিরে ২১ জ)। প্রথমে নাভটিক অক্সাইড ও অশ্সিজেন ভিতরে দেওয়] 

হয়। উহ।বা শিলিত হওযা লাল নাঙট্রেহেন পাব-নক্স।তড স্টি করে। ইভাৰ পরে সালফার 

ডাউ-অবা ২৬ পাঠান হয় এব" সঙ্গে গঞ্জে জলে ডিন গিৎ। অন্সিজ্েন বুদ্ধংদিত করিয! কিছু জলীয় 
বাগ্পণহ ভিতবে দে ওযা য় । হাব ফলে ভ্রমশহং ভিঠবেশ নাহদ্রোজেন পার অল্পাইডেব লাল 

র'টি ফিকা হহয] যায এবং কুগীব গায়ে বর্ণহান শ।ইট্রেরবে।-লালধিউরিক আমিডেব প্কটিক 

জমিতে দৈথ| যায । এই সময় বেশী আজঞেন প্রবাই দিযা তিতপ্লেব গ্যাস শিভাড়িত করিয়া 
দেওয়া ভঞ এব" জল ফুটাইয়া অতিরিক্ত পরিনাণ স্টাম ডিতবে প্রবেশ কঝানো। হয। নাইদ্রানো- 

সালফিউরিক আিড স্টামেব সংস্পর্শে আর্দ্রবিশেধিত হঈয়া যায। গাঢ় সাণধিউরিক আযপিড 

কুপাৰ নীচে সঞ্চিত হয় এবং ন।ইন্রোজেন পাৰ অজ্স।ই পুনবায উৎপন্ন হয। হহানেই প্রকোষ্ট 

পদ্ধাতব বিন 1 বেশ বুঝা যা । 

২২-১৮। এ্পর্শপিক্জত্তিগ্গ £ এই প্রণালীতে সর্বদাই কোন 
কথিন প্রভাবক ব্যবহৃত হয়। সুক্ষ প্লীটিন।ম-চুণণ অথবা কোঁন কোন বিশেষ 

ধাতব অক্মাইড উৎকণ্ট প্রভীবকের কাজ করে। উপযুক্ত উষ্ণতায় সালফার 

ডাই-অক্মাইভ ও ব।ঙাসেব মিশ্রণ যদি এই সকল কঠিন গ্রভাবকের সংস্পর্শে 
আসে তাহা! হইলে অতি সহজেই সালফ1র ডাঁই-অক্মাইড সম্পূর্ণরূপে জারিত 
হইয়া সালফার ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। প্রভাবক কঠিন অবস্থায় থাকে 
বলিয়া! উহাঁব জন্য স্বলায়তন স্থানেব প্রয়োজন হয়, বভ বড প্রকোষ্ঠের দরকার 

হয় না। এই পদ্ধততে গ্রভাবকের মূল্য অধিক এবং কৌনমতেই উহাকে নষ্ট 

হইতে দেওয়া চলে না। কিন্ত গ্যাস-মিশ্রণের সহিত যদি আর্পেনিক অক্মাইড 

বা হাইড্রোজেন সালফাইজ গুভৃতি মিশ্রিত থাকে বে উহাদের প্রভাবন- 

ক্ষমত] নষ্ট হইয়া যায়। 'এহ কারণে যে গ্যাস-মিশ্রণটি প্রভাবকের উপর দিয়া 

প্রবাহিত কব হয়, উহাকে পূর্বেই সতর্কতার সহিত বিশুদ্ধ করিয়া লওয়1 হয়। 

এই পদ্ধতিতে প্রভাবকের উষ্ণত।ব প্রতিও লক্ষ্য রাখ! প্রয়েজন। 29094-08-.25084- 

৪৫২০* ক্যালোরি, এই জারণ ক্রিয়াটি এাপ-উদগ।রী ৷ তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়াসমূহ উ্ণত1 যত কম হয় 

তত ধেঁশী পরিমাণে সম্পাদিত হয। এই রীতি অনুমারে কম উঞ্ততায় বেশী সালফার ট্রাই-অল্লাইড 

গাওয় সম্ভব ॥ কিন্তু পরিমাণে অধিক হইলেও কম উঞ্ণঙায় পরিবর্তনটি সম্পন্ন হইতে অতি দীর্ঘ 

১ম--২৩ 
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সময়ের প্রয়োজিন হয়| হু্তরাং, উহাব গুরুত্ব খুবই কমিয়া যায়। উষ্ত! বৃদ্ধির সঙ্গে পরিমাণে কম 

হইলেও বিক্রিয়।টি অতি এত এম্পন্র হয়। পণীক্ষায় দেখ। মিাছে ঈ।টিন।ম চূর্ণ প্রতাবকের উষ্ণতা 

যদি ৪৪* সেপ্টিগরেডে বাথ] যায়, তবে আশান্ুরাপ ভ্রত এবং শতকব। প্রা »৮ ভাগ ১০, পাওয়া 

যায়। আতএব, সব” প্রভ।বক এবং ধিক্রিয়ক গ্যাঁস মিশ্রণটি ৪.*-৪৫০" ভিগ্রী উক্চভাষ রাখার 

চেষ্ট! কব! হয়। 

প্রক্রিয়ার বিবরণ £ ম্পর্শ-পদ্ধতিতে সব সযযেই অতিরিভ বাশু-প্রবাহে 
মালফার্ পোড়াইয়! বিশুদ্ধতর স/লফাঁর ডাই-অক্সাঁভঙড তৈয়াবী কবিয়া লওয়া 

হয। চুল্লী হইতে যে গ্যাস 

। বাহির হইয। আসে তাহাতে 

মোটামুটি ৭% 9০02১ ১*% 

002 এবং ৮৩% 5 থাকে । 

এই গ্যাসটিকে প্রথমেই একটি 

ধুলিরোধক স্তন্তের ভিতর 
দিয়। প্রবাহিত কবা ঠয। 
তাঁরপব গ্যাঁসটিকে যথাসম্ভব 

শীতল কর! হয়। ইহার পব অপপ্রব্য স্মুহ দূৰ কবাব চ্ন্য গ্যাসটি ধৌত 
কর! হয । 

এইজন্য গ্যাঁশটিকে পরপর কয়েকটি শুস্ভের ভিতব দিয়া পরিচালিত করা 

হয়। প্রতোকটি শ৪ই কৌক ব1 স্টিক খণ্ড (35815) দ্বাবা পররিপুথ থাকে । 
প্রথম শুস্ত কয়টির উপর হইতে জলের ধাবা নামাইয়] দেওয়া হয় এবং পরবর্তাঁ 
স্তস্তের উপর হইতে গাঢ় সাঁলফিউরিক আযাসিভের ধার দেওয়া! হয। গ্যাঁসটি 

প্রত্যেক শ্বশ্তের নীচে প্রবেশ করে এবং বিপরীত গামী ভল বা আযাঁসিড ছার! 

ধৌত হইয়! থাকে । ইহার ফলে গ্যাসের সহিত মিশ্রিত অবাঞ্ছিত পদার্থগুলি 
দূর হয় এবং সালফিউরিক আযাসিভ দ্বারা শু হইয়া নিশুদ্ধ গ্যাসটি শেষ স্তস্ত 
হইতে বাহির হুইয়। আঁসে। এই সময় ইহাঁর উষ্ণত। খুব কমিয়া যায়। কিন্ত 

প্রভাবকের সংস্পর্শে জাঁরণ-ক্রিয়ার জন্য ৪১০০ সে্টিগ্রেড উষ্ণতা দরকার । 

জতএব এই গ্যাপটিকে আঁবাঁর তাঁপিত করা প্রয়োজন । সেই জন্য বাহির 

হইতে ভাঁপ দেওয়ার দরকাঁর হয না, বিক্রিয়া-উছুত তাঁপেই ইহাকে উষ্ণতর 
করাহ্য়। 



ঘালফিউরিক আসিড ৩৫$ 

সালফিউর্রিক আযাঁসিড ত্যত্ত হইতে বাহির হইয়া ইহ? একটি তীপ- 

বিনিময়কাবী প্রকো্ঠে প্রবেশ করে। প্রকোষ্ঠের সরু নলগ্রলিব ভিতর "দিয়া 

উত্তপ্ত ১০+ গ্যাস যাইতে থাকে এবং উহার সাহায্যে বাহিরের এই বিশুদ্ধ 
502 গ্যাস-মিশ্রণ তাঁপিত হইতে থাকে । এই তাঁপিত বিশ্তদ্ধ 504 এবং 
বাতাসের ন্গিশ্রণটি অতঃপব বিক্রিয়া-প্রকোষ্টে প্রবেশ লাত করে । 

বিক্রিয়া-প্রকোন্ঠ ঃ লোহার তৈয়ারী বিব্বিযা-প্রকোষ্ঠে কয়েকটি খাঁড়া 
লোহা নলেব ভিতর গ্রভাঁবক রাখা হয়। কঠিন প্রভাবকগুলির বিশেষস্বই 
যে যজ বেশ আয়তনে উহাবা বিক্রিষকেব সংস্পর্শে আসিতে পারিনে ততই বেশী 

বিক্রিয়৷ নিষ্পন্ন হইবে । এই জন্য প্লাটিনাম প্রভাবক অতি ুস্ চর্ণাবস্থাক় 
আযাস্বেসটসেব আঁশেব উপব 

জমাইয়। লওয়! হয । এঠ প্রাটিনাঙ্গ- 

যুক্ত আ।সবেস্ঢস্ই প্রভাৰক ব্ধপে 

ব্যবহৃত হয । কোন কোন সম 

“মিলিকা-জেলের” উপবে অথবা 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের উপবে 

প্লাটিনামচর্ণ জঙ্কাই্যা প্রভাবক 
তৈয়াবী করা হয়। প্রাটিনামের 

বদলে আম্মরন ও কপাঁর অক্স।ইভের 

মিশ্রণ ( ঢ০20)$ +-000 ) এবং 

! ভ্যানাঁডিযাঁম পেন্টোক্সাই ও গ্রভা- 
বক হিসাবে অ।ঙগকাণ ব্যবহৃত 

হইয়! থাকে । প্রকোণষ্ঠটি প্রভাঁবকসহ প্রথমে বড গোলাকার দীপের সাহাষ্যে 
উত্তপ্ত কবিয1 লওয়" হয়, কিন্তু একবার বিক্রিয়া সুর হলে উহ] হইতে থে 

তাপ উদ্ধত হয তাহাতেই প্রভাবক তাপিত হুইয়া থাকে, অন্য কোঁন তাঁপ 

দেওয়ার প্রয়োজন হয় ন! (চিত্র ২২৫ )। 

বিক্রিয়া-প্রকোষ্ঠের নীচের দিকে 905 এবং বাতাসের মিশ্রণটি প্রবেশ 

করে। উহু'র উত্তাপ তখন প্রায় ৪০০” সেট্িগ্রেডের কাঁছাঁকাছি থাকে । 

প্রভাবকের সংস্পর্শে 903 জারিত হইয়া 903 হয় এবং প্রচুর তাপ 

হষ্টি হয়। এই তাপ অপেক্ষার্কত কম উষ্ণ বিক্রিয়ক গ্যাস শোষণ করিয্বা লয়, 

চিত্র ০১ঞ-_বিক্তিয়া-প্রকোষ্ঠ 
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তিতত [7,১০২ প্রন্ধনি 

২২ট _-্প*-পদ্ধ 
৬, 

চক্র 



সানফিউন্নিক আযাসিভ ৩৫ 

তাই প্রভাঁবকের উষ্ণ বাড়িতে পারে না। তাহা না হইলে তাঁপ-উদগারী 
বিক্রিয়ার ফলে প্লাটিনামের উষ্ণতা খুবই বৃদ্ধি পাইত এবং উহাতে 302 
পবিমাণ ত্রাস পাহত। এইভাবে শতকরা ৯৮ ভাগ 905 জাঁরিত হয়। 

উৎপন্ন উষ্ণ 305 গ্যাস ও বাতাঁস অতপর তাপ-বিনিময়কারী প্রকোষ্ঠের 
নলেব ভিতর দিষ। অতিক্রম করে (চিত্র ২২ট)। ফলে ইহার উষ্ণতা! 

অনেকটা কমিয়া যাষ। 

সালধাব ই-অক্যাইড অন্যান্য গ্যাসসহ অতঃপব স্টিক খগু-পূর্ণ স্তপ্তের 
ভিতর দিয়া লইয। যাঁওয়া হয । স্তস্তগুলিপ উপর হইতে ৯৮/ গাঁট সালফিউরিক 
আযাঁসিভ শীচের দিকে প্রবাহিত কব| হয। এই গণট সাঁলফিউরিক আযাসিডে 
১০, দ্রবীভূত হয এব" উহাকে ধৃমাষমান সালফিউবিক আঁসিডে (29১07) 
পবিণত কবে। নীচে একটি ট্যান্বে এই আাসিও সঞ্চিত হয এবং ইহাঁতে ধীরে 
ধীরে প্রযোজনান্বূপ দল মিশনি হইতে থ|কে যাহাতে আসিভের গাঢত সর্বদা 
শতকবা ৯৮ ভাঁগ থাকে । সৌজাস্বদি জলে সালখাব ট্রাই-অক্মাইড অম্পূর্ণপ্নপে 
শোষণ কণা বষ্টল্লাধ্য খলিয়াই উপ্* উপায় অবলদ্ধন করা হয। 

12১১0) + ১0 27590) 

ধিক|*শ 1০6 উিক আ নিভ এখন পথপ্ত প্রকোষ্ঠপদ্ধতিতেন প্রস্থাত হইলেও স্পর্শ পদ্বতির 
এটলন দ্রুত প্রনা লাভ করিনোছে | যদিও প্রাথমিক ব্যয অধিব, তবুও স্পর্শ পদ্ধতিতে থে 
আসিদ পাওয়া যাধ তাত] প্রকোষ্ পদ্ধতি আ।সিড অপেক্ষা অধিকতর গাঢ় ও বিশুদ্ধ ' তাহা 
ছাড়া, স্পশ পদ্ধ। ৩৪ আদি ঢকে পুনবাধ ণশ্ঢীকরণেৰ হাঙ্স।ম। নাউ। 

সালফিউরিক আিডের ব্যবহার £ ল্যাবরেটবী ছাড়াও ধ রকম বাসাযনিক 
শিল্পে সাশপিউবিক আযাসিড বাবহৃহ হয। প্রবৃতপন্ষে সাঁলধিউরিক আয।সিচ্বে চাহিদ| হইতেই 
দেশের শিল্টোন্নতিব পরিচষ পাওযা সম্তব। মান কাযকটি বাদাধনিক শিল্পের নাম এখাতে কৰা 
যাইতে পাবে £- (১) হাউ ড্রোব্রারিক ও নশ্টুক আ৩ (৯) বহুবকষের বিস্ফোরক, 
(৩) হ্থপাব ঘণচ' ঈ, তা|মেধনগম সলষেট উন্গাদি, (৪ নানাখণমের বঞ্জক, (৫) পেট্রেলয।মেব 
শোধন। 

২৯-১৯। স্পল ফু উপ্দিম্5 আসিডেক্স শ্রিন্রঃ (১) সচরাচর 
আমর] যে অতান্ত গাট সালফিউরিক আযাঁসিভ দেখিতে পাই, উহাতে শতকরা! 
২ ভাগ জল থাকে। বিশুদ্ধ নালফিউবিক আযামিভ পাইতে" হইলে 
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এই ৯৮ ভাগ আ্যাঁসিডে সাপকাব ট্রাই-অক্সীইভ শোষণ করাইয়ী ঠাাতে 
জমাইয়া লইতে হয। তখন বিশুদ্ধ সালফিউবিক আ্যামিড কেলাদিত হইয়া 
থাকে । উহা গলনাঞ্ক ১০৫” সেট্টিগ্রেড। সাধারণ অবস্থায় বিশু 

আাসিড ছেলের মণ” কিস্তু খুব ভারী বর্ণহীন ভরপ পদ্দাথ। উহার ঘনত্ব 
১৮৪৮ [১৫ সেন্টি ]। শতকবা ৯৮৩ ভাগ আসিভ ও ১৭ ভাগ জল, 
এইরূপ মিএপটিকেই “গাঁ সালফিউরিক' আসি” বলা হয়। ইহার স্কটনাঙ্ক 
৩৩৮ সেন্টিগ্রেড এব" ইহাকে পাতি'ত কবিলেও উহাদেব অন্পাতের কোন 

পবিবর্তন হম ন]। 

লোহি *-তপ্ত গিলিকা নলণেব ভিতর দিধা সালফ্উবিক আযামিভ 

বাষ্পাবস্থায় পবিচালিত কবিলে উহা বিযে।জিত হইয়া ফাঁষ। 

21725047527 ১0-47-2902 + 005 

(২) সশালফিউরিক আিও একটি তীব্র ধিক্ষাবী অম। উহা ছুই বকম 

লবণ € জল উৎপাদন কগে। 

72৯04440077 বিন75044+ নি20 

7 ১০$+ 2507 -াবত১504+2ন 50 

ক্লোবাই ৬, নাইটে প্রভাত অন্যান্ত ডপ্কী আমিডের লবণ গাঁ সাঁল- 

ফিউরিক আাসিডের সহিত উক্ত করিলে এ সকন আসিড উৎপন্ন হয়। 

[বিএ 011+17290)4 5 7১041 70 

ব27ব0++ 75904 লা 50047 7703 

(৩) সালফিউবিক আযঁসিখ্ণে জালর প্রি আসক্তি খব বেশী। কম 

উষ্ণতায় উহা! জলের সহি৩ বিভিন্ন সোদক স্মটিকেব স্থষ্টি কবে - 

75904) [20 ১77259004) 2]7.00 172১04১4750) 

শা সালফিউরিক আযাসিড সর্বদীই জলীঘ বাস্প শোষণ করে। এই জন্তই 

শোৌষকাঁধাবে উহ? ব্যবহৃত হা। অনেক গ্যাসও শুষ্ক করার জন্য উহার 
ভিতর দিয়! পরিচালিত কণা হয়। 

শুধু ইহ।ই নয়, অনেক জৈব-পদার্থেব অণু হইতে গাঁট সালফিউরিক আযমিভ 
জল শোষণ করিয়া লইযা উহাকে বিষোজিত কবিয়] দেয় । চিনি, স্টার্ট 

প্রভৃতি গাঢ় সালফিউবিক অআ্যাঁসিভে দিলে কার্বনে পরিণত হইযা যায় । ফমিক 



সালফিউরিক আযাদিড ৬৫৯ 

আযামিভ হইতে কার্বন মনোক্সাইভ এবং অক্মালিক আযাসিভ হইতে 00 এবং 
০092 পাওয়া যায় £- 

03৪08501551201+11750 [58905] 
শি 

70০090৮ _০ 00480 [55505] 
ফমিক আযপদিড 

00907 

০0078 
(অক্সালিক আসিড ) 

(৪) গাঁ সাঁলফিউবিক আযসিডেব জারণ-ক্ষমভাঁও (বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

পটাসিয়াম, আয়োভাহড ও পটাসিয়াম ত্রোমাইড হহতে গাঁ সালফিউরিক 

আযাসিড যথাক্রমে আয়োডিন ও ব্রোমিন উৎপন্ন কর্সে। 
4/1018095 74001148১০৫ 

27711৮15505 5[5+425504১0৪ 
20874285305 - 88১০0 +1038141907১05 

কার্বন, সালফার প্রভৃতি অধাতব মৌল এখং কপার, সিলভার, নিক প্রভৃতি 

ধাওব মোলকেও যাঁধ গা সাণ।ৰড।সক আ্য।সতেগ শহিত চান হয় তাহা। 

হইলে উহা জারিত হহয়া খাকে এবং পালফিউরিক আযামিড [বিজারিত হইয়া 
সান্সফার ডাই-অক্মাইডে পধিণত হয়। 

গোল্ড, প্লাটিনাম প্রভৃতি বরধাতু সালফিউপিক আাসডে আক্রান্ত হয় না। 
(৫) সালাফডারক আ্যাসিডের অত্যন্ত লথু দ্রশণ নিম্নলিখিত রূপে 

বিয়োজিত হয। 43,১)+২২2৭++১০৫- 

কিন্ত গড সাঁলফিউরিক আযাসিভেপ তাঁডিত-বিযোজন অন্র্ূপ 

[7290)$২২17+ 11১04 

উহার তাড়িত বিশ্লেষণে হাইড্রোজেন ও পাার-ডাই-সালফিউরিক আ্যদিড 

(173920)8) পা1ওয়। যায়ী। 

ক্যাথেডে ২1 16০7 ॥ 15470355105 

আনোডে : £:5০0+--5-55150$ , 281904- মু ৪380৪ 

৮ 00400547780 [178501 

২২-২০। পালফিউরিক অাসিড ও সালফেটের পরাক্ষ। : কোন 

সালফেট বা সালফিন্টরিক আ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের সহিত বেরিয়াম নাইট্রেটের ভ্রবণ* মিশ্রিত 
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করিলে সাদ] বেরিয়াম সালফেট অধযন্দি প্ত হবেই । এই বেরিয়াম সালফেট গাড় হাহিজ্রোব্লোরিক 

অ)ামিডে অদ্রবণীয় ॥ [8550+4795 (৭ 03)2-58850$+2 85058 

বদি ফোন মালযেট জলে অদ্রব হয়, তাহা! হইলে উহাকে প্রথমে কঠিন মোটিয়াম কার্বনেটের 

সাহত মিশাইয়া উতপ্ত করিয়! গলাইয়! লঙতে হইথে। পরে উহার জনীয দ্রবণ ছ কিয়! লইয়া 

অদী$ভ করিয়া শোরযাম নাহঞ্রেও ছ।ঞ] পরী ব। কার-ভ হহবে। 

২২২১। আযমোনিয়াম সালফেট, (বানু ।)2504 2 আমাদের দেশের 
জমির উৎপ|দণ শক্তি বুদ্ধ কবার ভন্ত কৃতিশসান্ন প্রযোগ কবা একান্ত প্রয়োজন এব, 

বিশেধজ্ঞেবা এটগ্ত আআমোিমাম লালফেট ব্যখইব ধস৮৩ শিশেশ দিয়াছেশ। আজমানিয়াম 

সালফেট শাধারণডঃ আমোনিয়া ও সাণ [৬ঞা৭ক আপঙ সংযেগে পুত হয | কিন্তু ৬।রতে 

কোন সালফরের খান নাং এব প্রচুব পরিমাণে পালাফগারক আনিড প্রস্তুত করা সুকঠিন। 

সেজন্ত অপর দেশের ডভগর নিশব করিতে হম । আশ রদেশে জিপসাম, 08905, 2780 

বাঁ আ্যানহ।ডহট ০৪১০ অর্থাৎ ক্যালাপযাম নাল, ১ খনক্গ প্রচুব পাওয়া যার়। এই জন্য 

আমাদের প্রয়োঞ্রপীয় আ।মেনিয।ন সাধ» কেয়েরা কবর ওন্য অন্য ব্যব্গ| অবসম্বন বর! 

হইতেছে। 

স্টাম, বায়ু ও বিহান্রে বেক হতে হেভার প্রণ।লী অনযায়া আমে|নিয়] (ভযাপী করা যাহতে 

পায়ে। এহ ম্যামে শিয়া কারণিক গ্রাাগি৬ সহযোণে (002+7-80), আ্য।মোনিয়াম বাই- 

কার্ধনেটে পরিণত কব1 হয। আঠামোনিযাম বাহ্ কার্বশে» দ্রবণ বিচুণ লিপণ “দর সহিত উপবুণ্ 

উষ্ণতায় বিক্রিঘা করিয়া থাকে। হহা হহতে আমোনিযাম দালাঘঢ পাওয়া যায়। 

2খ450০0৯1-0*১0505 0500 ১)৪+00১07+),১0$ 

09 (0700)8)855000৭+7180-4 002 

এই ভাবে আমোনিয়াম ন।লযেট প্রস্থত করিণে মালধা বের প্রয়োজন হয় শ! এব* আমাদের 

দেশকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয পাঁ। উপজাত ক্যাপসিযাম খ।ব ন১ও খানিক! মাব হিসাবে এবং 

অধিকাংশই সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহ্ত হইতে পারিবে। ধ/নবাদের নিকটবতী পিন্ধব্ীতে এই জন্ত 

কম্তিম সারের প্রথম কারখান। স্থাপিত হহ্রাছে। 
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দ্বিতীয় ভাগ 





ভুতীয় খ 

জৈব-সায়ন 
অমন্পোবিহস্ণ অশ্্যাশ্ 

্রার্থন ( অঙ্লারক ) 
সন্ষেত। ৩ পারমাণবিক গুকত্বৎ ১২**১। ক্রমাঙ্ক, &। 

প্রকৃতিতে প্রচুর কার্ধন মৌলাবস্থায় পাঁওয়া যায়। হীরক, গ্র্যাফাইট, কয়ল। 

প্রভৃতিতে কার্বন মৌলিক অবস্থায় মাছে। কার্বনে বহুরকম যৌগিক পদার্ঘও 

প্রকৃতিতে প্রচুর দেখা যাঁয়। প্রাণী ও উত্ভিদজগতের অধিকাংশ পদার্থই 
কাধনের যৌগ। জীবদেহের প্রোটিন কার্বৌগইদ্রেট, স্রেহজাতীয় পদার্থগুলি 

কাঁধনের যৌগ । খনিজ পেট্রোলিয়াম, চুনাঁপাঁথর প্রতৃতিও কার্ধনের যৌগ। 

২.৩-১। ্কার্খনেজ লন্ক্গ্পতী। « কারন বহুন্বগী খৌণ, সুতরাং 

উহ নাঁনা অবস্থায় থাঁকিতে পাঁরে। উহার বিভিন্ন রূপভেদের দুইটি ক্ষটিকাঁকার 
এবং অপরগুলি অনিয়তাঁকার ! ডায়মণ্ড (হীরক ) এবং গ্র্যাফইট ক্ষটিকাঁকার। 

'ুনিয়তাঁকার কাঁধন মোটাঁদুটি পাঁচ রকমেব £ 

(১) প্রাণিজ অঙ্গার ( 4&171109] 071070081 ) 

(১) উদ্ভিজ্জ অঙ্গার ( 70০০ ০170091 ) 

(৩) তুসা কয়ল! ( 1,100) ) 

(৪) গ্যাস কার্বন ( (985 ৫০:91) ) 

(৫) কোক ( (10108 ) 

বাহতঃ এই বিভিন্ন রকমেব কাঁবনের ভিতর যথেষ্ট পার্থকা দেখা যাঁয়। 

হীরক ও ভুসাকয়লার ন্ভিতরে কোনই সারূৃশ্ট নাই। কিন্তু সমপরিমাণ ওজনে 

বিভিন্ন প্রকারের কাঁধন লইযা যদি জীবি৩ করা হয় তবে সবক্ষেত্রেই কেবলমাত্র 
কার্বন-ডাই-মক্সাইিড পাওয়া যাঁয় এবং উহ্তার পরিমাণও একই হইয়! থাকে। 

এই বিভিন্ত পদার্ঘগুলি যে একই মৌলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ মাঁজ ইহাই তাহার 

গ্রযাণ। 

৪ 



৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২.৩-২.| ডীম্ন্য € হোৌল্রন্ষ) 2 দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ 
(গোলকুণ্ড), ব্রেজিল প্রভৃতি স্থানে হীরক পাঁওয়া যাঁয়। দক্ষিপ-আক্রিকার 

হীরক মাটির নীচে পাথরের সহিত মিশ্রিত থাকে । খনি হইতে পাথরগুলি 

তুলিয়া আনিয়! প্রথমে ফেলিয়া রাখা হয়। জলবাধুতে এ সব পাথর খানিকটা 

ভাঙিয়া যায় । পরে উনাকে চূর্ণ করিয়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া! চধিমাঁথাঁন 

টেবিলের উপর দিয়া প্রবাহিত কর। তয় । ভারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীবকের টুকরাগুলি 

নীচে থিতাইয়া গিয়া চধিতে আটকাইয়া থাকে, এইভানে মাঁটি হইতে হীরক 

উদ্ধার করা হয়। ভারতবর্ষে কোন কোন নদী-তীরস্থ বাঁলুকার সঙ্গে ছোট ছোট 

হীরক থাকে, এবং অঙ্থুরূপ উপায়েই উহা! সপ্গৃভীত হর। হীরক ক্ষটিকগুলি 
অষ্টতল অথবা! সমকোণী যটৃতল স্ফষটিকাকাঁরে পীওয়া যায়। সাধারণতঃ 

স্কটিকগুলি খুবই ছোট থাঁকে, কিন্তু কখন কখন খুব বড স্তীরকও দেখা! যায়, 

যেমন কোহিনুর (১৮১ ক্যাবাট), কুলিয়ান (৩০৩১ ক্যারাঁট), হোপ (৪৪:৫ 

ক্যারাট ) ইত্যাদি । হীরকের এজন ক্যারাট হিসাবে মাঁপা ভয়) এক ক্যারাঁট 

»৮০*১০০ গ্রাম। বিশুদ্ধ হীবক অবশ্য অতিশয় স্বচ্ছ এব” বর্ণহীন, কিন্ধ প্রায়ই 
হীরকেব সহিত অন্যান্য পদার্থ স্বল্প পরিমাণে মিশিত থাকে বলিবা স্বচ্ছ হইলেও 

উনার নানাবর্ণের হইয়া খাকে। বণহীনতা ও স্বচ্ছতার ছ্বারাই হ্ীরকেব মূলা 
নিধারিত হয়। হীরকের টুকরাগুলি কাটিয়া! বহুতল করিলে কোঁণ বুদ্ধির সঙ্গে 
উহ।র উজ্জবল-াঁও মত্যন্ত বুদ্ধি পাঁয়। এইভাবে সাধারণ হীবক বহুমূলা লত্তে 

পরিণত হয়। সময় সময় কাল হীরক পায়! যাষ, উহাদিগকে কার্বনাঁডা 
এবং বোট (02:078010 2১0 39071) বলে। রত্ব হিসাবে হইহাঁদের কোন 

দাম নাই। বিচরণ অবস্থায় ইভার1 পাঁথর কাটার কাজে অথবা পালিশেব কাজে 

ব্যবহৃত হয়| 

কার্বনের রূপভেদগুলির মধ্যে হীবক সর্বাপেক্ষা ভারী, ইহার ঘনত্ব, ৩৫, 

ইহার প্রতিসরাঙ্ক ৭ খুব বেশী। হীরক তাপ অথবা বিদ্যুৎ পরিবহন করিতে 

পারে না। ভীরক শত্ান্ত শক্ত এবং হীরকের অপেক্ষা মধিকতর শক্ত বস্ত 

আর নাই। রঞ্জনরশ্মি হীবকের ভিতর দিয়া যাইতে পারে, কিন্তু রুত্রিম কাঁচ 

প্রভৃতির ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। ইহার সাহাঁযেই হীরক ও অন্ঠান্ঠ 

স্বচ্ছ কাচের পার্থক্য ধরা পডে। রাসায়নিক বিকাঁরক ছারা ভীরক বিশেষ 

আক্রান্ত হয় না। অক্মিজেনে অত্যধিক উষ্ণতায় মবশ্য ইহা জারিত হইয়া 



কারন ৫ 

কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। গলিত সৌোভিয়ায কার্বনেট ছারা ইহা 
আক্রান্ত হয় ২ 

1 ১007+0- ৮১০+209 

ভীবকেব শ্যবহীালি। শক্ত বলিয়া হীরক কাচ এবং অন্যান্য অনেক জিনিন কাটার জন্য 

ব্যবহৃত হয়। হীরকচুণ পালিমের কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ভাল হীরকই বত্ু হিসাবে 

ব্যধহৃত হয 

»৩-৩। গ্রাযাফাইউ £ গ্র্যাফাইট নামটি গ্রীক পগ্র্যাফো” (2828০) 
শব্দ হইতে উদ্ধৃত [ ৫1070 মর্থা্। | %1৮শ্্যে লেখে” 11 উহা কাগজে 

দাগ দিতে পাবে বলিষা এই নামকরণ। বস্ততঃ, সাধাবণ “সীস পেনসিল” বা 

কাঁঠেব পেনসিলে সীসা নাই, উহ্াব ভিনবে গ্র্যাফাইট কার্বন গাছে। 

সি'হল, সাইবেরিয়া, যুক্তরাজ্য ও ইতালীতে গ্রণাফাইট পাওয়া যায়। 

কাল ষটকোণী স্ষটিকাঁকাবে ইহা থাকে । বি ভন্ন ব্যবভাঁবিক প্রযৌজনে ইহা 
চাঁতিদা এত বেশী যে মাজকাঁল কৃত্রিম উপায়ে গ্র)কছিট তৈষাবী কব! হয়। 

“আযাকেমন পদ্ধতি”: মনিসহ ইষ্টক নিমি* একটি প্রকাণ্ড চল্লীতে 

বিচুণ বোঁক এন” সিপকাব (বালু) দিশ্রণ অন্যধিক ডষ তাঁষ হাঁপিত শবা হয। 

বিপরীত ধিব হে চুপাব ।৬ তব গ্র)াফ|হটেব দুটি ৩ৎ থাব প্রধেশ কবান 

১ রা 

1 নব 

গিনি 

এ +»-_আযকেসন পদ্ধতিতে গ্র্যাফ। হট প্রস্ততি 

থাকে এবং তড়িৎ বহনেব জন্ত এই ৩ডিত্-দ্বাব ছুইটিব ভিতব কয়েকটি দীর্ঘ 

গ্র্যাফাইট দণ্ড দেন্ষা ক্ষ । উহাঁদেব ভিতব দিষা পবিবন্াঁ বিভ্রুৎ-প্রবাহ 
পরিচালিত কবা হয। এইবপে সমগ্র মিশ্রণটিকে প্র/য ৪০০০০ সেন্টিগ্রেড পর্যস্ত 

উত্তপ্ত কৰা হয়। বিকিষিব ফলে প্রথমে সিলিকন বাঁবাইড উৎপন্ন হয়, পরে 

অতিরিক্ত উষ্ণতা উহ। বিযোজিত হইরা গ্র্যাফাইট কাঁধনে পরিণত 
হয়। (চিত্র ২৩ক) 

310997290-"310+2009, ৪:০-:+-0 (গ্র্য।ফাইট ) 



ণ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

গ্র্যাফাইট গাঁ ধূসরবর্ণের ক্ষটিকাঁকার পদার্থ। উহার কিন্তু ধাতুর মত একটি 
ছাতি আছে। গ্র্যাফাট বেশ নরম এবং স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বা তৈলাক্ত 
বলিক্লা মনে হয়। ইভাব ঘনত্ব ২২1 গ্র্যাফাইট অধাতব হইলেও উহা বিদ্যৎ 

ও তাপ বহন করিতে সক্ষম। 

অক্মিজেনে উত্তপ্ত করিলে অবশ্ন গ্র্যাকাইট পুডিয়া কার্বন ডাই-অক্মাইভে 

পরিণত হইয়] যায় । কিন্তু সাধারণ রাসায়নিক বিকারক ইহাকে আক্রমণ 

করিতে পারে না । 

গ্র্যাকফাহটের ব্যবহ্থাল £হ ০) এনেক যস্ত্রে তেল অথব] জলেব সঠিত মিশ্রিত কবিয়া 

গ্র্যাফাইটচূর্ঁ পিচ্ছিপকাবক 00:1050) হিসাবে ব্যনহৃত হয়। (২) গ্র্যাফাইটের সাহাযো এখন 

বড় ৰড় থর্পর তৈষারী কর! হয়। উহ্বারা অত্যধিক উষ্ণতা সহ) করিতে পারে। (৩) সীন পেনসিল 

তৈয়ারী করার জন্য গ্র্যাফাইট প্রয়োজন হয়। (৪) বিদ্যুৎচুল্লীতে এবং অনেক বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণে 

গ্র্যাফাইট-দণ্ড তড়িৎ-ন্থার হিসাবে বাবহাত হষ। 

২.৩-৪। অনিনস্বতাক্ষান্ল ক্াবন্ন 2 

(১) উতদ্ভিজ্ঞ-অঙার (কাঠ কয়লা )£ কাঠ আংশিকভাঁবে পোডান 
হইলে উহা হইতে কাল অঙ্গাব পাঁওয়াযায়। উহাকে কাঠকয়লা বলে-_ 

স্পষ্টতই ইহা! উদ্ভিদ-জীত অঙ্গার। সচবাচব কাঠের অন্তর্থমপাতনের দ্বার 
উত্ভিজ্জ-মঙ্গার প্রস্তুত করা হয়। মাঁটির ভিতর বড গর্ত কবিয়া উহা! কাঠের 

টুকরা ছার! পূর্ণ করা হয়। উপবেও উহা মাটি দিয়া টাকিয়া রাখা 

হয়, কেবলমাত্র গ্যাস বাহিব হইয়া যাঁওযাব জন্য একটি পথ 

বাখা হয়। তৎপর কাঠে আগুন ধবাইষা দেওয়া হয। খানিকটা! কাঠ 

পুড়িয়া যায় বটে, কিন্তু উহার উত্তাপে বাকী কাঠি হইতে উদ্বায়ী বন্তসকল 

বাহব হইয়া আমে এব কাঠি অঙ্গারে পরিণত ভয়। বর্তমানে আরও 

উন্নত প্রণালীতে কাগের অন্তধূ্পপাঁতন করা৷ হয। । আবদ্ধ লোহার বক্যস্তরে 

গাঠের টুকবা বোঝাই করিষা উহাকে প্রায় ৩০ ঘণ্টা উত্তপ্ত কবা হয়। বাতাস 

টহাঁর সম্পর্শে আসিতে পাবে না। বকষন্ত্রটব উপরে একটি নির্শ্ম-নল থাকে, 

সই পথ দিয়! বিযৌজনেব ফলে যে সকল উদ্ধায়ী বন্ত উৎপন্ন হয় তাহা বাহির 

ইয়! যায় এবং বক্যন্ত্রের ভিতব অঙ্গীর পড়িয়া থাকে । ডদ্ধায়ী পদার্থসমূহকে 

1৩ করিলে উহার খানিকটা ঘনীভূত হইয়া তরল হয়, বাকী গ্যাস সঞ্চয় 



কার্বন 

করিয়া রাখা হয়। তরল পদার্থটুকুর ছুইটি অংশ থাকে--(১) জলীয় 

অংশ, ইহাকে পাইরোলিগনিয়াস আসিড বলে। ইহা হইতে মিথাইল 
আ্যালকোহল, আ্যাসেটিক আযাসিড, আ্যাসিটোন প্রভৃতি পাওয়া 

যার়। (২) আলকাতরার অংশ, ইহা হইতে ফিনোল জাতীয় 

ষুল্যবান পদার্থ পাঁওয়া যাঁ়। যে গ্যাস ঘনীভূত হয় নাই, উহা! 
জালানীরপে ব্যবহৃত হয়। কাঠের বিযোজিত পদার্থগুলির মোটামুটি 

পরিমাণ £ কাঠ কয়লা__২৫%, গ্যাস--২।-২৫৭, জলীয় পাইরোলিগনিয়াস 

আ্যাসিড-_৫০৭১-৫২৭১, আলকাতরা--৪৭%-৫%। 

নারিকেলের মালাঁও অন্থ্রূপভাবে বাতাসের অস্ুপস্থিতিতে অন্তরধমপাতন 

করিলে অনিয়তাকার অঙ্গারে পরিণত হয়। স্বপ্প পরিমাণে বিশুদ্ধ উদ্ধিজ্জ-অঙ্গার 
প্রয়োজন হইলে চিনির অন্তধূমপাতনদ্বারা তৈয়ারী করা হয়। অতিরিক্ত 
উষ্তায় চিনি বিযোজিত হইয়া যায়। 

(11১003১2017 স্০190+11750) 

উদ্ভিজ্ঞ-অঙ্গার কালে! অনিয়তাঁকার কঠিন পদ্দার্থ। কিন্তু পদার্থটি সরন্ধ, 
ফলে ইহাব অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমীণ বাধু থাকে । সেইজন্ত জল অপেক্ষা 

ডারী হওয়া সত্তেও ইহা জলে ভাসে । ইহাব ঘনত্ব ১:৪-১৯। ইহার 
বিদ্যুৎ বা আপ বঙ্কন ক্ষমতা মোটেই নাই। 

গ্যাসীর় পদার্যগুলি অনেক সমর কঠিন বস্তব গায়ে আঁসিযা জডীভূত হইয়া 
থাকে । এই গ্যাসগুলি বস্ততঃ কঠিন পদার্থে দ্রবীভূত হয় না, কিণ্বা অভাস্তরেও 

প্রবেশ কবে না, কেবলমাত্র পৃষ্ঠদেশে আকৃষ্ট হইয়া লাগিয়া থাকে। এই 
প্রক্রিয়াকে বহির্ধীতি (89০০71৮1070) বলে। 

গ্যাস ছাঁডাও এই সকল কঠিন পদার্থ কোন দ্রবণ হইতে দ্াবটিকে বহিরূরত 
করিয়া! রাখিতে পারে । বহির্ধীতিতে অবস্থানগত সযোগ ঘটে বটে, কিন্ত কোন 

রাসায়নিক সবযাগ 'হয় নাঁ। কাঁঠ-কয়লার বহির্ধাতি-ক্ষমতা খুব বেশী । ভিন্ন 
ভিন্ন গ্যাসকে উহা! বিভিন্ন পরিমাণে বহিধতি করিয়া রাখে। যেমন এক 

গ্রাম নারিকেলের অঙ্গারে, *ভিগ্রী উষ্ণতায় ও প্রযাণ চাপে আমোনিয়। 
--১৭২ ঘনায়তন, কাবনণ্ডাই-অক্সাইড--৬৮ ঘনায়তন, ইথিলীন--৭৫ ঘনায়তন 
ইত্যাদি পরিমাণ গ্যাস বহির্ধত হইয়া! থাকে। 



৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

একটি সহজ পরীক্ষ। স্বারাই কাঠ-করলার বহিধূতি বুঝা যাইতে পাবে। 

গলীক্ষ। £ পারদের উপবে একটি টেস্টটিউবে থানিকটা আযামোনিয়া 
লও। এক ট্রকর! কাঠ-ককপলা বেশ উত্তমরূপে গরম করিষা পারদের 

ভিতর দ্বিয্। গাাসেব ভিতব প্রবেশ করাইয়! দাও (চিত্রে ২৩খ)। কয়েক 

মিনিটের মধ্যেই দেখা যাইবে গ্যাদটি অস্তহিত হইয়া সম্পূর্ণ নলটি প্রায় 

পারদে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাবনের বহিধৃতির ফলেই ইহা সম্ভব৷ 

নারিকেলের অঙ্গার ধদি অল্প একটু বাতাসে বা স্টীমে ৮***৯০০* 

সেপ্টিগ্রেড প্বস্ত উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয় তবে উহার বহিধূ তিক্ষমতা অনেক 

বৃদ্ধি পাব। উহাকে 'সাক্িয় অঙ্গার' (০০6।৮০ ০1)07০41 ) বলে । গ্যাস 

মানতে (949-195]. ) ইহা ব্যবহৃত হয় । 

কাঠকয়লা অবশ্যই জ্বালানী হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

(২) প্রাণিজ অলার : জীবজন্তর হাডের ছোট ছোট টুকরা প্রথমে জলে 

ফুটাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে উহার চবি দূর হয়। তৎপর এই হাঁডগুলি 

বাতাসের অবর্তমানে অন্তর্মপাতন করা হয়। উদ্ধায়ী পদার্থগুলি গ্যাস হইয়া 
বাহির হইয়। যার । এই গ্যাস ঘনীভূত করিয়া “বোন-ময়েল” (707)6 01] ) ও 
অন্ঠান্থ দ্রব্য পাওয়া যাঁয়। হাঁডগুলি ঘন কালো একটি অনিয়তাকাঁর চূর্ণ 

পদার্থে পরিণত হয়। ইনাঁই প্রাণিজ-অঙ্গার । ইহার আর একটি নাম বোন- 
ক্্টাক (17307 012০], )। ইহাতে অবশ্ত যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম ফসফেট 

মিশ্রিত থাকে । এই উপাঁয়ে রক্তেব অন্তরধমপাঁতন কবিলেও এরূপ কালো 

অঙ্গাবচূর্ণ পাওয়া যায়। প্রাণিজ-্মঙ্গাবেব বাহর্ধতিক্ষমতা খুব বেশী। 

হাইড্রোক্লোবিক আসিডের সাহাযো প্রাণিজ-অঙ্গারের ফসফেট দ্রবীভূত 

করিয়া পৃথক করিলে খুব কালো! কাঁৰন পড়িয়া! থাকে--উহাঁকে আইভরি ব্র্যাক 
(101 1১10 ) বলে। 

*পবীক্ষণ ২. একটি টেস্টটিউবে নীলেব লঘু দ্রবণ লও উহাতে সামাম্য-একটু অঙ্গারচূর্ণ 
মিশাইয়। ভ্রবণটি ফুটাউয়া লও । তৎপব উহাকে ফিপ্টাব কাগজে ছণাকিলে দেখিবে পবিশ্ষতটি বর্ণহীন 

হুইয়। গিয়াছে । অথাৎ নঙ্গীর নীলকে দ্রবণ হইতে নহিধু ত কবিয। লষয়াছে। এইভাবে অরে 

সাহাযো বাজারের চিনি বা লবণের মহিত মিশ্রিত অপজ্ব্য বা বঙও দ্বুর কর! সম্ভব ॥ 

(৩) ভূসা কয়লা: তাপিন তেল, কেবোসিন, পেট্রোলিয়াম, বেনজিন 

গ্রভৃতি জৈব-জাতীয় যৌগ (যাহাতে কার্বনের পরিমাণ সমধিক ) অনতিরিক্ত 

/ 
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কার্বন ৯ 

বাধতে পৌঁডাইলে এক প্রকার কালো ধুম নির্গত হয়। ঠাণ্ডা কোন দেওয়ালে 
ব! পাত্রের গায়ে উহা জমিয়া ঝুল বা তূসার স্ট্টি করে। ইহাই তৃসা করলা । 

ইহা অনিয়তাকাঁর। ছাপার কালি, জুত।ব কালি প্রহতিতে ইহা! প্রয়োজন হয়। 

সাইকেলের রঙ ও পালিশেও ইহা দেওয়া হয়। 

(8) কোক কয়ল। ও গ্যাস কার্বন £ প্ররুতিতে যে কয়লা পাঁওয়! যায় 
উহাতে কার্বনের সহিত যথেষ্ট পবিমাঁণ অন্যান্য জৈব-জাতীয় যৌগ মিশ্রিত 

থাকে । লোহার বক্যন্ত্রে অথবা অগ্নিস ইটেব আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে কয়লার 

অন্তরধমপাতন করা হয়। ইহাব ফলে জৈব-জাতীয যৌগসমূহ বিযোজিত হইয়া 
যায় এবং সমস্ত উদ্বায়ী পদার্থগুলি বাতির হইয়া যায়। বকমন্ত্রে যে কালে! 

অন্ুদ্ধায়ী কাধন পভিয়] থাকে তাঁহাঁকেই কোক-কয়লা বল! হয়। অত্যধিক 

উষ্ণতা অন্তধুমপাতিন কবিলে ভূ্কোক (17410 ০০১৪) পাঁওয়া ঘায়। 

ইহা ধাতু-নিষ্ধাশনে প্রয়োজন হয়। অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় অন্তধূমপাঁতনের 
ফলে যে কোক গঈওয়! যাঁষ উহা সফট-কাঁক | 9০৮ ০01১৪ )1 উহা সাধারণ 

রাম্নাব কাজে ব্যবহৃত হয়। 

কয়লাব মন্তমপীঁননেব সমষে বকবস্ত্রেধ উপবেব দিকে অপেক্ষাকৃত শীতল 

স্থানে খানিকট। কার্বন উধ্বপাঁতত হইষ' জমিয়া থাকে । এই শক্ত, কালো, 

কঠিন অঙ্গীর গ্যাস-কার্বন নাঁমে পরিচিত । ইভা ঘনত্ব, ১৫৫ ইহা তাঁপ ও 

বিদ্যুৎপাঁরবাহী। তভিৎ-বিশ্লেষণে শডিৎদ্বাৰ রূপে ইাব বহুল প্রযোগ আছে । 
অনেক ব্যাটাকীতে কাযাথোড রূপে এক মাক-দীপেব তভিত্দ্ার হিসাঁবে "গ্যাস 

কার্বন বারুন্ুত হয়। 

২৩-০। অঙ্জালেল্ ল।তনাম্ন্নি ক-ন্দমণি কাধনের রাসায়নিক 
সক্রিয়তা অপেক্ষাকৃত কম। আঁধকতর উদ্ণতীয় "কান অক্সিজেন বা বাতাসে 

পুডিুক্ষ্কার্বন ডাঁই-অক্মাইডে জাঁবিত হয়। সাঁলফাঁব নাইট্রোন্জেন ও 

কিইজ্ঞজেনের পাঁহিত উহা অবিক উষ্ণতায় সংযুক্ত হইযা 1ভন্ন ভিন্ন যৌগিক 
' পদার্থ স্থষ্টি করে £-- 

০+-25-09. [ কার্বন ডাই-সালফ উড ] 

2341 ,- 02, [ সায়ানোজেন ] 
204 ১70, [ অ্যাসিটিলিন ] 



১০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজান 

উত্তপ্ত ক্যালসিয়াম, আযলুমিনিয়াম, আয়রন প্রভৃতির সহিত যুক্ত কইয়! 
কর্বিন ধাভব কার্বাইড উৎপাদন করে £-- 

0৪+-20-৮ 0802, 889+-0 - ম930 

লোহিত-তণপ্ত অঙ্গার ল্টীম বিয়োজিত করে এবং অধিক উষ্ণতার অক্সিজেন- 
'যৌগসমূহকে বিজারিত করে :_. 

(০7+-1720-700+1125, 0০০9+০0-094009 

79১0১+80 -৮87০+900, ম&০3০£+40- ঘ&৪৩+400 

-17530++ 0» 009.+230১+27১0 

কাবনের অক্সাইডদ্বয় 

কার্বনের দুইটি ক্সাইড আছে : কার্বন ডাই-অক্মাইড, 005 এবং কার্বন- 
মনোল্সাইড, ('€)। 

২.৩-৬, ্কার্শন্ন ভাই-অল্লাইড £ পরিমাণে সামান্ত হইলেও 
কার্বন ডাই-মল্সাইড ব'তাঁসের একটি মতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় উপাদান। 
বাতাসে ইহাব পরিমাঁণ মাত্র শতকরা * *৩ ভাঁগ। জীবজন্তর নিশ্বাস হইতে 
এবং কাঠ, খড় প্রন্ততি জৈবজাতীয় পদার্থের জারণের ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই- 
অক্নাইড সঞ্চারিত হয় এবং এই কাবন ডাই-অক্লাইডের সাহায্যেই উদ্ভিদ- 

জগতের মাস্তত্ব ও বুদ্ধি বজায় থাকে । কোন কোন প্রশ্রবণের জলের সহিত 

কার্বন ডাই-মঝ্স।ইড বাহির হইতে দেখা যায়। জাভা ও ইতালীর কোন কোন 

অংশে ভূগত হইতেও অনেক সময় যথে& কার্বন ডাই-অব্মীইড নিত হয়। 

২৩-৭। প্রস্ততি £ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি £ ধাতব কার্বনেট লবণের 
সহিত থনিজ আযাসিডের বিক্রিয়ার সাহাযো কার্বন ডাই-অক্মাইড প্রস্তত 

করাই সাধারণ রীতি। সমস্ত কার্বনেটই আঁমিড দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং 
কার্বন ভাই-মক্সাইড উৎপন্ন করে। যথা £__ 

৮০০9+এন (17 1015+750+00, 
ব8200১+ 2364 -থ৪230++720+-00+ 
7১00++এনাঘ 0১ ৮৮৮ 9৪)2+750+002 

সাধারণতঃ মার্বেল-পাঁথরের সহিত লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযঁসিভ মিশাইনা 
কার্বন ডাই-অক্মাইভ তৈয়ারী করা হয়। খাঁনিকটা ছোট ছোট মার্ধেল টুকরা 



কাধন ৯৯৭ 

“একটি উলফ'বোতলে লইয়! উহার মুখ ছুইটি কর্ক দ্বারা বন্ধ কর! হয়। একটি 
কর্কের ভিতর দিয়া একটি দীর্ঘনাল-ফানেল 

এবং অপরটিতে একটি নির্গম-নল থাকে। 

দীর্ঘনাল-ফাঁনেলের ভিতর দিয়া! লু 

হাইদ্বোক্রোরিক আযাসিড দেওয়া হয়। 

ম্যাসিড মার্বেল পাথরের সংস্পর্শে আসিলেই 
বিক্রিয়া আরস্ভ হয় এবং উৎপন্ন কার্বন ভাই- 
অক্সাইড গ্যাস নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয় 

4 তে থাকে। ইহা বাষু অপেক্ষা প্রায় দেভগুগ 

চিত্র ২৩গ 009 প্রস্তুত ভারী এবং ঝমুর উধর্বভ্র“শের ছারা গ্যাস 

জাবে ইহ] সঞ্চয় কবা হয় ( চিত্র ২৩গ )। 

0800,+270)- 001১4790400 

সালফিউবিক ম্মাঁসিডেব ভিশর দিয়া পরিচালিত করিয়া গ্যাসটিকে 

শুফাবস্তায় পারদেব উপর সংগ্রহ কর! যাইতে পারে । 

(১) এই প্রস্তুতিতে সালফিউরিক আসড ব্যবহার বরা সঙ্গীচীন নয়, কেননা প্রথমতঃ খানিকট! 

-বিক্রিষা হওয়ার পরই উৎপন্ন অদ্রবর্ণীয ক্যালসিয়াণ দা'লফেট মাঝের উপর জমিয়া বিজ্রিয়াটি বন্ধ 

করিয়া দেষ। প্রযোজনান্ুবপ (0, পাওয়ার কশ্গ কিপ যী সচরাচর ব/বহৃত হয়। উহার মধা-গোলকে 

নার্বেল পাথবের টুকত্না থাকে এবং উপবে লঘু হাউড়ারোরিক খ্যাস্ডি দেওয়া হব। 

(২) সে'ডিবাম বাই-কাধনেট উত্তপ্ত কবিলে উহা বিযোজিত হইস্া কাবন ডাই-অল্লাইড উৎপন্ন 

হর। বিশুদ্ধ কাধন ডাই-অক্সাহ্ড পাওয়ার ইহাই প্রশল্ত উপায়। 

28750, শত 8500 11050 40:05 

(৩) ক্ষার-ধাতুর কার্নেট এবং বেরিধম কার্বনেট ব্যতীত অন্যান্ত দ্মস্ত কার্বনেটই ডত্বাপে 

বিযোজিত হইল্লা যার এবং কার্ধন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। চুনাপাথবই এইজণ্য বেন ব্যবহৃত 

হয় ১ ০800৯ 080+00 

প্রকৃতিতে ক্যালনিয়াম বার্ধনেট॥ 250০5 নানা অবস্থার পাওয়া! বায়, যথা মাধেল পাথর, 
চুনাপ থব (লাইমস্টোন ) ব৷ খড়িমাটি (চক) ইতাঁদ। ইহাই প্রধানত; 00 উৎপাদনের 

প্রধ!ন উপাদান এবং 003 শিল্প ইহার উপব নির্ভর করে। 

(৪) উৎমেচকের সাহাম্যে চিনিব কোহলজাতীয় সন্ধ।(নের ফলেও (510০1১0110 15:2055018$705) 

কার্বন ডাই-অক্সাইডের উত্তব হৃহয! থাকে ১- 

0৫চা) 0 20 7,074 7205 

গ্নকোন্জ) (কোল) 
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২৩৮ । ক্ষার্খন্ন ভাই-অন্মাইডেল্লর হর্্ম 2 
(১) কার্বন ডাই-মক্মাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহার একটি মৃছু-দ্রাণ 

এবং একটু অঙ্্স্বা্দ আছে। চাপ বৃদ্ধি করিরা সহজেই এই গ্যাসটিকে তরল 

কর! যায়। স্টীলের সিলিগারে অতিরিক্ত চাপে তরল কার্বন ভাই-অক্মাইড 
রাখ! হয় এব" হিমাঁয়ক রূপে বাবহত হয়। তরল কার্বন ডাই-অক্মাইভকে 

সহস৷ বাপ্পীভূত করিতে গেলেই উহার খানিকটা! জমিয়া কঠিন কার্বন ডাই- 
অক্মাইডে পরিণত হয়। কঠিন কান ডাই অক্সাইড সাধারণ চাপে ও উষ্ণতাপ়্ 
রাখিলে উর্ধ্বপাতিত হইয়া সোজান্ুজি গ্যালে পরিণত হয় । কঠিন কার্বন ভাই- 
অক্মাইড আজকাল হিমায়ক-রূপে প্রচুর ব্যবহার হইতেছে । ইহাকে “শুকনো 
বরক” (1): 1০9) বলা হয়। 

(২) কার্বন ডাই-অক্সাইঙ নিজে দাহা নয় এবং অপর কোন বস্তর দহনেও 

সহায়ক নয়। এই জন ছোট ছোট আঁগ্রকাণ্ড নির্বাপণ করিতে প্রায়ই কাঁধন 

ভাই-মক্মাইভ ব্যবস্বত হয। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলির মধ্যে একটি কাঁচের 

বেতলে সালফিউরিক আ।সিড থাকে এব” বাকী স্থানটি সোৌভিয়াম 

কার্বনেটের গা দ্রবণে পূর্ণ থাকে । প্রয়োজনকালে বাহির হইতে একটি প্প্িংয়ের 

সাহাযোে ভিওরের কাচের বোতলটি ভাঙিয়া ফেলা হয়। 

আঁসিড সোডাব সংস্পর্শে আসিয়া তৎক্ষণাৎ প্রচুর 005 

উৎপাদন কবে। জল ও গ্যাসেব মিশ্রণ বেগের সহিত 

যন্ত্রের মুখ দিব! বাহিব হইয়া আসে । আগুনের উপর উহা 

নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং এই ভাঁবে অগ্রিনিবাপণ করা হয়। 

তেপ বা পেন্ট্রোলে্ মাগুন নিভাইতে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় 

তাহাতে ফটকিরি এ সোডিয়াম বাই-কাঁবনেট থাকে এবং 

তাহা হইতে ফেনাবুক্ত কাবন ডাই-অক্সাইড উত্পন্ন ভয় : 
41১0005),,14- 01166) -৮31090) ১4 35904 

1606), 

(৩) কাবন ডাহ-মক্সাইড দহন সহায়ক না হইলেও 

জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম বা পটাসিযাম এই গ্যাসে যথারীতি 

জ্বলিতে থাকে । উহার কারণ, পটাসিয়াম ব! ম্যাগনেসিয়াম দহন-কাঁলে উষ্ণতা 

অত্যন্ত বুদ্ধি পায় এব” তাহাতে কার্বন ভাই-অক্মাইড বিযোজিত হইয়া অক্সিজেন 



কার্ধন ডাই-মল্ত্রাইভ ১৩ 
উৎপন্ত্র হয়। এই উৎপন্ন অক্সিজেন সাহাম্যে ম্যাগনেসিয়াম জলিতে থাকে। 

দহনের ফলে 005 হইতে কালে! কার্ধন পাঁওয়া যায় । কার্ধন ডাই-মক্সাইড 

যেকার্বনে যৌগ ইাই তাহার প্রমাণ। 
2110+00১-281£0+0 £70+800১-ার 00১+৫ 

কার্বন ডাই-অক্মাইডেব কোন বিষক্রিয়া নাই, কিন্তু উহাতে জীবজন্ত 

খাঁকিলে অক্সিজেন মভাবে শ্বাসকার্য বন্ধ হইয়! মারা যায় । 

(৪) সাঁধাবণ মবস্থাঁষ কার্বন ডাঁই অক্সাইড জলে প্রায় সমাঁঘতন পরিমাণে 

দ্রবীভূত হয়। কিন্তু চাপ বৃদ্ধি করিয়! উহার দ্রাবাতা বথেষ্ট বাড়ান যায়। 

অতিবিক্ত চাপে অধিক পরিমাণ কাঁবন ভাই-অক্বাইড জলে দ্রবীভূত কবিযাই 
বাতান্বিত জল, সোঁড।, লেমনেড প্রভৃতি তৈয়াবী হয় । 

(৫) কার্বন ডাই-অক্মাইডেব জলীয় দ্রবণটি ময়জাতীয। উহা নীল 

লিটম।সকে ঈষৎ লাল করিষ| দেয় । ইহার কাঁবণ, কার্বন ঢাই-ম্সক্স(ইড জলের 

সহিত যুক্ত হইয়! কার্ধনিক মাসি নামক মুছ অক্স উৎপাঁদন কবে -- 
[50+0095-*11,00, 

এব" এই জন্ত কাবন ডাই-অক্সাইডকে অনেক সময কাঁধনিক আসিড গাস৭ 

বলা হয়। 

কেবল জলীয় দ্রবণেই কার্বনিক ম্যাসিড থাকে । জল হইতে পৃথক কাবয়া 
বৃশুদ্ধ কার্বনিক ম্যাসিড প্রস্থঠ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই জলীয় দ্রবণে 

আসিডের সমস্ত গুণই বিদ্যমান থাঁকে। কার্বনিক ম]াঁসিড ছিক্ষারী অয এবং 
উহা৷ হইতে দুই প্রকার লবণের উৎপত্তি হয়্--বাঁই-কার্বনেট ও কাঁধনেট। 

[7500৭ -৮2]1*170093 

[5009 +89%091 -" 9700 +750 

ল১003+ 80] ব৪১003+-2750) 
কার্বনিক আঁসিভ মৃছু অন্ন এবং অতি সহজে বিযোজিত হইয়া 0605 গ্াসে 

পরিণত হর বলিয়া কাঁধনৈট ব। বাই-কার্বনেট লবণ যে কোন তীব্র অল্প দ্বারা 

মাক্রান্ত হয় এবং 009, উৎপাদন করে। 

(৬) পুধেই বলা হইয়াছে, কীর্বন ডাই-অক্মাইড ঞ্জাতীয় অক্সাইড । 
বিভিন্ন ক্ষার-দ্রবণ উহাকে শৌষণ করে এবং উহার সহিত ক্রিয়া করিয়া কার্ধনেট 

বা বাই-কার্বনেট লবণ উৎপন্ন করে। বিশেষতঃ চনের জলেব সহিত ব্রিক্রিয়ার 
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ফলে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্ধনেট উৎপন্ন হয়। ইহাতে শ্বচ্ছ চুনের জল 

দোঁলাটে হইয়া যাঁয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই সর্বদা! কর্বিন ডাই-অব্মাইডের 

পরীক্ষা কর। হয় । 
(80011১40052 (৪0০09১47909 

কিন্ধ মতিরিক্ত পরিমাণ কাবন ডাই-মক্সাইভ গ্যাস যাঁদ ক্রমাগত চুনের 

জলে পরিচালিত কর! হয়, তাহা হইলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্যালসিয়াম 

বাই-কার্বনেটে পরিণত হইয় যায় । ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট জলে দ্রবণীয়, 

সুতরাং ঘোঁলাটে চুনের জল আবার স্বচ্ছ হইয়া পভে। এই দ্রবণ ফুটাইলে 

সাবার 0৪00, পাওয়া যায় । 

0500,+ নু .0+002 -080100$)5 

১8011009)5 ৮0500 +005+ 850 

(৭) লোহিততপ্ত কার্বন, অথবা! উত্তপ্ত জিঙ্ক, আয়বন-চুর্ প্রভৃতির দ্বারা 

কার্বন ডাই-অল্সাইড বিজাঁরিত হইয়া কাঁধন মনোক্মাইডে পরিণত হয় । 

('9+0-800 

(10. +%/0-%00+- 099 

€উত্ভিদ-অগৎ বায়ু হইতে 03 গ্রহণ করে । স্যালোকে ক্লোরোফিল নামক 

প্রভীবকেব সাঁভায্যে কাঁবন ডাঁই-অজ্মাইড বিজারিত হইয়া শর্করা-জাতীয় পদ্বার্থে 

পরিণত হয় এবং অক্সিজেন নির্গত হয়। 

600১+1150-- 0517004609২ 

জীবজগৎ আঁবাঁব শ্বাসবাষেব জন্গ বাঁতাসেব অক্সিজেন গ্রহণ কবে এবং 

নিঃশ্বাসের সঙ্গে ৫) গ্যাস ফিবাইয়া দেষ। এই ভাবে বাতাসে ০০৪ এবং 

অক্সিজেনেব ভিতব একট! সমতা রক্ষা! হষ | 

1. প্রাণী 
০০১ 0) 

প২৩-৯। কানন ভাই-আব্সাহভেল ব্যবহাব £ সমস্ত উত্ধিদ-জগতের 

বৃদ্ধি ও অস্তিত্বের জন্য কার্ধন ঢাই-মক্লাইডের একান্ত প্রযোজন। হিমায়কবপে আজকাল প্রচুর 

পরিমাপ কঠিন কার্ধন ডাই-শক্সাহড ব্যবহৃত হয়! আরগ্রনির্বাপপের কাজে এবং বাতাদিত জল প্রস্তুত 



ক্কা্ধন ভাই-অক্মাইড ১৫ 

ফরিতে কাধন ডাহ-অক্লাইডের প্ররাজন সোড়িম্/ম কাবনেট প্রস্তুত করিতে৪ কারন ভাই. 

জন্মাইডের প্রয়োজন হয় | 4. 

কার্বন ডাই-অক্সাইডের আয়তন-সংযুতি ও সঙ্কেত £ সালফার ভাই- 
অক্মাইডের আয়তন-সংযুতি-নির্ণয়ে যেরূপ গ্যাসমান 

যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ যস্ত্রের পাহাষ্যেই কার্ধন 
ডাই-অক্সাইডেব আষতন-সশ্যুতিও নির্ধারিত হয় 

(চিত্র ২৩ঘ)। অংশাক্কিত একটি 7[য-নলের একটি 

প্রান্ত গোলকের আকৃতি-বিশিষ্ট করিয়া লওয়া 
হয়। এই গোলকেব কাঁচের ছিপির ভিতর দিয়া 
দুইটি শক্ত কপাঁবেব তাঁক ভিতরে প্রবেশ 
কবান থাঁকে। একটি তাবেব শেষে গোলকের 

মধাস্থলে এবটি ছোঁট চামচ থাকে । একটি 

সরু প্রাটিনীম-*।বেব কৃগুলী দ্বারা এই চাঁমচটি 

কপাবেব অপব চাঁবটিখ ঘঠিত সত্যুক্ত করিয়া দেওয়া 

ভষ। চাঁমাটব ***ল একটুখানি বিশুদ্ধ কাঁধন-র্ণ 
চিত্র তব _00 এব. লওয়া হয়। [্য-নলেব অপর বাছুটির নীচেব দিকে 

সংযুতি-নিপয একটি স্টপকব থাঁকে। [্য-নলটি প্রথমে পাঁরদে 

ভরিয়া লওয়। হয়। অতঃপর পাঁরদেব উপরে, সম্পূর্ণ গোলকটি এব" [0-নলের 

কিয়দংশ বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পূর্ণ কবিয়া লওয়! হয। দুইটি বাহুর পাঁবদ সমতলে 

আনিয়! ভিওবে অক্সিজেনকে বাঁহিবেব বাষুচাপে নাঁখা হয়। অতঃপর কপারের 

তার ছুইটির বাহিরের প্রাস্তদ্বয় একটি ব্যাটাবীব সহিত জুডিয়া দেওয়া হয়। 
তডিৎ-প্রবাহের ফলে সক প্লাটিনাম তাঁবেখ কুগুলীটি লোহিততপ্ত হইয়া উঠে। 
এই তাপে চামচের অঙ্গাবচুণ অক্সিজেন সহঝোগে প্রজ্জলিত হইয়া কাঁবন ডাই- 
অক্স(ইডে পবিণত হয় । বিক্রিয়া-শেষে যন্ত্রটিকে ঝটারী হইতে যুক্ত করা হর 
এব" শীতল কবিয়৷ উহাকে পূর্বতন উষ্ঞশ্ায় ফিবাইয়া আনা হয়। উভয় 

বাছতে পাবদ সমতল কবিলে দেখ! যাষ, কাঁধন ডাই-অক্সাইড উৎপ|দনের ফলে 

গ্যাসের আযতনেব কোন তাবতম। ঘটে নাই । অথচ খানিকটা অক্সিজেন 

ব্যয়িত হইযাঁছে এবং তৎপরিবর্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হইয়াছে, 
আয়তনের কোন হাঁস-বুদ্ধি হয় নাই। সুতরাং ব্যয়িত অক্সিজেন এক উৎপন্ন 
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400) গ্যাসের 'মারতন সমান। অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সীইডে সমারতন 

পরিমাণ অক্সিজেন আছে। 

সঙ্গে; ভ £ দেখা যাহতেছে, 
* বনপেন্টি এটাব কাধন ডাই-জক্সাইড গ্যাসে  ঘনসেট্টামটার অন্সিজেন থাকে । 

* ১ থন 5." ৯555 85558854: ৪8 ১ ০০০৪, চতকডততকরর$৪৪ ৪৪৮৮5 ৪০৪৩০৮৪৬৪৪৩ ০৬৩৪৬ তক ৪৪ড৬ও জর ৮৪ ৪৪৬ 

আাশোগাডরে। প্রকন্মান্থুবাযা, মনে কর প্রতি ঘনসেন্টিমিটার যে কোন গ্যাসের উত্ত। অবস্থায় 

অণুসংধ] »৮1) 1 

। স"খ।ক কাবশ ৩1”-শন্।৩১ মতে 1 সংখাক আক্পজেন অণু থাকে 

১টি ১টি 
গতগন নটি ২টি গাঁযাকুন পবষাণু থাকে, 

এই দ্বিযৌগিক পদার্৫থব সঙ্কে5 ধণ যানে পাব, 021 

ভাহা হলে ৮১1 মণ ক ওকন শবে ৮৮১২+২% ৬ | 

বিস্ত কারন ঢাই-আল্লা ডেব ঘনত্ব ২১) 

অর্থ আণ বক গুকত, ২১৮ ২২-৪৪ 

₹৮১১+১ ১৩-০৪৪, অর্থাৎ ২.১ | 

স্রভবাং কাবন ঢাত-অগ্াইডের শ্বেত তলে (091 

কার্ণন ডাই-ন্সক্লাইডেব ও” ন সংযতিব বিষয় আমবা পূর্ণে আলোচন' কবিষাছি। ) 

২ ৩-৯০। কার্বন মন্লো ্রীইডঃ 090: সাধাৰণ অবস্থা 
প্রকৃতিতে কাবন মনেক্সহিড পার দখা ঘাঁয় না। মাগ্রের়গিবি হইতে নির্গত 

গাাসখ শগ্পপর্বমাণ কাবন মনোমাইড খাকে। (কোল গাস, ওষাঁটাৰ 

গ্যাস, প্রডিউসার গ্যাস প্রত গা সীব জগ লানীতে মবশ্ত কাঁবন মনৌক্সাইড 

থাকেই । 

প্রস্ততি 2 (১) প্রায় ১০০০ ৬গ্রা সন্টিগেড উধ্ণত।য় ত।পত কার্বনের 

উপর দিয়া বীবে বীবে কার্বন ডাই-ম স ই গস প্রবাশি* কবিলে উহা কাঁবন 

মনোক্সাইডে পবিণ৩ হয় £ (()9+0-৮ 800 

চুনাপাঁথব 9 কাঁবন একত্র উত্তপ্ত কাবলেও কার্বন মনোক্সাইভ পায়া 

সম্ভব :- (90094 0.৮ ০৮6)1+5010 

(২) অনতিবিক্ত বাতাসে বা অক্সিজেনে কার্বন বা কয়লা পোঁডাঁইলে ক*বন 
মনোক্সাইড উৎপন্ন হয় £-- 80402” 200 

শুধু কার্যন নধ, অন্টাম্য অনেক জৈবজাত'য় পদার্থ এবপ অগ্রচুর বাতাদে গোডাইন্ল কাবন 
অনোজ্সাহড পাওয়া যায়। কদ্পলা পৌডানোর সময় প্রাষই উহ্াব উপরে একটি ঈষৎ শাল শখা দেখা 

যায়। উহা কার্বন মনোল্পাইডেব প্রন্থলন-জনিত | 



কার্বন মনোক্বাহিত ১৭ 

€৩) জিঙ্ক অন্জাইড, আয়রন অল্মাইড প্রভৃতি কোন কোঁন ধাতব অক্সাইড 
অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত করিয়। উত্তপ্ত করিলে উহার বিজারিত হইয়া যাঁর এবং 
কার্বন মনোক্সাইড উপজাত হয় ১ 

20010 -৮251+0505  ঘ০৪০9১ +80- 9৮০ +800 

(৪) ল্যাবরেটরী পন্ধতি ই ল্যাবরেটরীতে সাধারণতঃ উত্ক ও গাঢ় 
মাঁলকিউরিক আপিডের সহায়তায় করমিক আযসিড হইতে কার্বন মনোক্সাইভ 
তৈয়ারী করা হয়। একটি কুপীতে গাঁচ সাঁলফিউরিক আ্যাঁসিভ লইয়া! উহাকে 
পরার ১*** সে্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপিত করা হয়। কৃপীটির মুখে একটি কর্কের 
সাহায্যে একটি নির্গষ-নল ও একটি বিন্দুপাতী-ফাঁনেল ভুডিয়৷ দেওয়া হয়। 

বিন্ুপাঁতী-ফঁনেলটি হইতে ফৌঁটণ ফোঁটা করিয়! করমিক আ্যাঁিডের গাঁড় ড্রবণ 
গরম সালফিউরিক আ্যাঁসিডের উপর ফেলিলে ইহা বিযোঁজিত হইয়া কার্ধন 
“মনোস্মাইভে পরিণত হয । উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস নির্গম-নল দরিয়া 

চিত্র ২৩ঙ-_কাবন মনোক্সাইড প্রস্তুতি 

লন 00097 +(7430$)-৮1750+00-+(75909+) 
(ফরমিক আযামিড) 

বাহির হইয়া ষার়। এই গ্যাসটিকে যথারীতি জলের উপর সঞ্চিত কর! যাইতে 
পারে। অনেক সমক্গ গ্যাঁদটির সহিত কিঞ্চিৎ ৭902 ও 0095 মিশ্রিত থাঁকে 

বলিয়! উহ্বাকে কম্টিক পট।স বা লোডার দ্রবণের ভিতর দ্রিয়! পরিচালিভ 

করিয়া বিশুদ্ধ করা হয় (চিত্র ২৩৬)। অনার্দ বিশু গ্যাস প্রয়োজন হইলে 

উহাকে ফসফরাস গেন্টে।ঝ্স|ইডপূর্ণ নলের ভিতর দিয় প্রবাহিত করিয়! শুষ্ক 

করিক্প! পারদের উপর সংয় করা হয়। 

২য--২ 
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বস্বতঃ, এই বিক্রিয়াতে সালফিউরিক আযাঁসিডের কোন পরিবর্তন ঘটে ন1? 
উহা কেবলমাত্র নিরুদ্কের কাঁজ করে এবং ফরমিক আসিড হইতে জল বিচ্ছিন্ন 

করিয়া উহাকে কার্বন মনোক্মাইডে পরিণত করে । 

ফরনমিক আ্যসিডের পরিবর্তে অগ্রালিক আযঁপিড হইতেও অন্থবপ উপাক়ে 

কার্বন মনোক্স।ইভ প্রস্তুত কর! যায়। বিচুর্ণ অক্স লিক আযাসিড ও গা সাল- 

ফিউরিক আযাসিভ মিশ্রিত করিয়া একটি কৃগীতে উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে 
কার্বন মনোক্সাইড ও কার্বন ভাই-অক্মাইভ উভয়েই উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন গ্যাস 
কণ্টিক পটাস দ্রবণের ভিতর দিয়া পরিচাপিত করিলে কণ্টিক পটাস কার্বন; 

ডাই-অক্সাইড শোষণ করিয়! লয় এবং বিশুদ্ধ কার্বন মনোক্সাইড পাওয়। যাঁয়। 
নু 

( অঙ্সালিক আযস্ডি) 

(৫) পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড অতিরিক্ত পবিমাণ গাঢ সালফিউ'রক আ্যাসিডের সহিত 

উত্তপ্ত করিলেও বিশুদ্ধ কার্নন মনোকসা।ইড পাওয়া যায। 

1477606০+-077990++ 617,0-*270,90++ 799০0++3(813,),30++600 

১৩-৯১। ব্কীর্শন ্মন্নোক্সাইডেজ্র শ্রম ৪ 
(১) কার্বন মনোক্সাইড বর্ণহীন, স্বাদহীন মৃদুগন্ধযুক্ত গ্যাস। কার্বন 

মনোক্সাইডের জলে দ্রবণীয়ত খুবই কম। হাইড্রোক্লোরিক আযসিড কিংবা 
আযামোনিয়াুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড ভ্রবণে কার্বন মনোক্মাইড সহজেই দ্রবীভূত 
হয়। বাস্তবিক পক্ষে কিউপ্রাস ক্লৌরাইড দ্রবণটি কার্বন মনোক্মাইডের সহিত 
একটি যুত-যৌগিক স্কট করিয়া থাঁকে £__ 

005015+900+4-4750- 0801, 00, এন 50] 
কার্ধন মনোক্মাইড একটি বিষ। বাতাসের লক্ষভাগে একভাগ কার্বন 

মনোক্সাইভ থাঁকিলেই উহার বিষক্রিয়া! আর্ত হয়। যে বাতাসে শতকর! 

০৬ ভাগ কার্বন মনোক্মাইড আছে, তাহা কিছুক্ষণ প্রশ্থীসেব সহিত গ্রহণ 

করিলেই মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা । কার্বন মনোক্সাইভ রক্তের সহিত মিশিয়া 

উহার হেযোঞ্পোবিন নামীয় পদ্দার্ঘটিকে কার্বেক্ি-হেমোগ্লোবিনে পরিণত করে। 

ইহার ফলে রক্তের অক্সিজেন-বহন ক্ষমতা নঃ হইয়। যায় এবং অক্সিজেন অভাবে 

শ্বাসগ্রহণকান্নীর মৃত্যু ঘটে। অপ্রচুর বাঁতাসে কয়লা পোডাঁনোর ফলে বা 



কার্ধন যনোক্মাইড ১৯ 

কেরোসিনের ল্যাম্প বহুক্ষ জালানোর কলে আবদ্ধ ঘরে যে কার্বন মনোক্মাইড 
উৎপন্ন হয় তাহাতে মৃত্যুর সংখ্য। খুব বিরল নহে। 

(২) কার্বন মনোক্সইভ অপর বস্তর দহন-সহায়ক নয়, কিন্তু উহ! নিজেই 

দ্াহা। বাতাস বা অক্সিজেনে উহী একটি ঈষৎ নীল শিখাসহ জ্বলিতে থাকে 

এবং কার্বন ডাই-মক্সাইডে পরিণতি লাভ করে। এই বিক্রিয়াটি তাপ-উদগারী । 

কোল গ্যাস, ওয়াটার গ্যাস প্রভৃতি জালাঁনীতে যে কার্বন মনোক্সাইড থাকে 
তাহা এই ভাবেই তাপ উৎপাদন করে : 200+-02-"2002 +136000 
0819, 

(৩) কার্বন পরম1ণু চতুর্যোজী, কিন্তু কার্বন মনৌক্মাইডে কার্বন ছিযোজী 
পরযাণুর স্টায় ব্যবহার করে। সুতরাং এই যৌগটি অপরিপৃক্ত অবস্থায় আছে। 
এই কারণে উহা! অন্তান্ত পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া সহজেই যুত-যৌগিকের 
স্্টি করে। যথা :-_ 

(ক) 0094 012 -* 00015 [ হুযালোকে ] 

(খ)ট €০+১-* ০০২ [ উচ্চ উষ্ণতায় ] 

(গ) ঘ1+£00- ম। (00)4 | নিকেল কার্বনিল ] 

0০47-4000) ৮ 76 (00)$ 

ঢ০+-00)-- ঘা (0015 [ আযরন কাৰনিল ] 

(৪) প্রায় ২*০* সেট্টিগ্রেড উষ্ণতায় অতিরিক্ত চাঁপে কার্বন মনোক্মাইড 

কঠিন কন্টিক সোডার সহিত যুক্ত হয় এবং সোডিয়াম ফরমেট পাওয়া যায় ২-_ 

0০+-8017- 70008 

কার্বন মনোক্সাইড সহজে কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হইতে পারে বলিয়া, 

উহা! অতিরিক্ত উষ্ণতায় বিজারকের কাজ করে। বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড হইতে 

ধাতু-নিষ্কাশনে অথবা ল্ট্রীম হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদনে (বস প্রণালীতে ) 

কার্বন-মনোক্মাইডের এইরূপ বিজারণ-ক্রিয়! দেখা যাঁয় £_- 

7১০+০০-৮১+০০5 

0৪04:00-" 04002 

ন20-+-00-175 4002 



ত্* মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

কিন্তু বিভিন্ন প্রভাবকের সাহায্যে কার্বন মনোক্মাইভ হাইড্রোজেন দ্বারা 

বিজারিত হয় । যথা ৫ 

200+175- 01744005 [প্রভাবক-_*$,-৩৮** সেপ্টি, ] 

009+97১-017,97 [ প্রভাবক-_07:,0১+700৮-৩৫* সেন্টি,] 

২৩-১২। কার্বন মনোত্মাহডের পরীক্ষা! £ কার্বন মনোল্সাইড নীল শিখ! 
সহকাবে হুলিয়া থাকে এবং উহ হাইড্রোক্লোরিক আযসিডযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইডে ভ্বণীয়। এই 
দুইটি গ্রণের সাহায্যে এই গ্যাসটিকে সাধারণতঃ চেনা যায়। কিন্তু অন্য গাসের সহিত সামান্য 
পবিমাণে মিশ্রিত থাকিলে উহ'কে নিম্নরূপে পরীক্ষা করা হয। অল্প একটু রজ্জ জলেব সহিত 
মিশাইয়! লঘু করিয়া! লইয়। উহাতে গাসটি পরিচালিত করা হয এবং এই রকের বর্ণালী চিত্র গ্রহণ 
করা হয়। "বিশুদ্ধ রক্তের এবং কাবন মনোক্সাইড যুক্ত রক্তের পটি-বর্ণালী (981) ৪9০02) ভিন 
রকমের । হুতরাং পটি-নর্ণালীট পৰীক্ষা! করি'লই কার্বন মনে।কাইডের অস্তিত্ব জান! যাইতে পারে। 

২৩-৯৩। ন্কার্খন "নলোক্্াইডেল্ল সংস্কৃতি ও 
নক্কেত £ আয়তন-সংযুতি £ একটি অংশাঙ্কিত ঢ-আকৃতিবিশিষ্ট গ্যাসমান 
যন্ত্রের সাহায্যে ইহার আয়তন-সংযুতি নির্ধারণ করা হয়। এই গ্যাসমান যঙ্সের 
একটি বানর মুখ বন্ধ থাকে এবং উহাতে দুইটি প্লাটিনাম তার লাগানো থাকে 

€ চিত্র ২৩ঢ)। অপর বাহুর নীচের দ্রিকে একটি স্টপকক থাঁকে। পারদের 

উপরে আবদ্ধ বাহুটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ শুষ্ক এবং বিশুদ্ধ কার্বন মনোক্পাইড 

সংগৃহীত কর! হয়। তৎপর উহীতে প্রায় সমাঁয়তন পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত 

কর] হয়। যেপরিমাণ অক্সিজেন দেওয়া হইল তাহার আয়তন অংশাষ্কিত নল 

9 হইতেই জানা যাইতে পারে। অতঃপর গ্যাস- 

মিশ্রণের ভিতর একটি ব্যাটারী হইতে প্রাটিনীম-তাঁর 

ছুইটির সাহায্যে বিছ্যুৎস্কুবণের স্ৃট্টি করা হয়। 

ইহাতে কার্বন মনোক্সাইড অক্সিজেনের সহিত মিলিত 
ইইয়| কার্বন ভাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। কার্বন 

ডাই-অক্মাইড ও অতিরিক্ত অক্সিজেন এই গ্যাস- 

মিশ্রণটিব আয়তনও নল্টি হইতেই স্থির করা হয়। 
ইহার পর খানিকটা কষ্টিক পটাঁস এই গ্যাস-মিশ্রণে 

ঢুকাইয়৷ দিয়া উহার সমস্ত কার্বন ভাই-অক্মাইডটুকু 
চিত্র ২৩5 _বাযুব 

আয়তন-সংযুতি শোঁষণ করিয়া লওয়। হয়। শুধু অতিরিক্ত-অক্সিজেন 

গ্যাস-অবস্থীয্ থাঁকে এবং ইহার আয়তনও অংশান্কিত নল হইতে জানা যার। 

সমস্ত আরতনই একই চাপে ও উষ্ণতায় আনিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে। 



কার্বন মনোব্বাইড ২৯ 

পাপন! £ মনে কর, কার্ষন মনোক্পাইচেক আয়তন - ঘনসেন্টিমিটারী 
অকিজন-মিশ্রিত গ্যাদের আয়তন ০ 

বিছ্বাংস্কুবণেব পর গ্যাস মিশ্রণের (00,+-0০) আরতন ৮0 ৯ 
কস্টিক পটাস দ্বার 30, শোষণের পর অতিরিক্ত অক্সিজেনের আয়তন ম্দএ % 

অতএব, মিশ্রিত অস্সিজেনের আয়তন »০( ৮৬) ঘনসেপ্টিমিটার) 
উৎপন্ন কারন ডাই-ঘঅকসাইডের আযগন মম (০-:9) %ঃ 

কার্ধন ডাই-মক্নাইড উৎপাদনে ব্যরিত অবিজেনের আয়তন (৮--৪-৭) ৯ 
অর্থ, ও ধনে্টি।মটার কার্বন মনোক্সাঈড (৮--ত--3) ধনসেন্টিমিটার অক্সিজেনের সহি" 

মিগিত হই] (০--এ) ঘনদেন্টিমিটার কাবন ডাই-অক্মাইড উৎপন্ন করে। সর্বদাই দেখা যায় এই 
আয়তন-অন্্ুপাভটি নিম্মজপ ১ 

কাধন মনোক্সাইড 3 অক্সিজেন ১ কাবন ঢাই-অযস।ইড 
৮ ৯ শে চি 

অর্থাৎ, কার্বন মনোঝ্সাইড সমায়তন বার্ধন ডাই-অক্সাইডে পত্রশত হইতে অধায়তন পরিমাণ" 
অক্িজেনেব প্রয়োজন হয। কিন্তু কাধন ডাই-অক্লাইডে উহার নিজের সমাধতন পরিমাণ অজিজেন, 

থাকে। অতএব কাধন মনোক্স ইডে উহাব নিজের আয়নের অর্ধ পরিমাণ অক্সিজেন আছে! 

ইহাই কার্বন মনোক্সাইডের আযভন-সংযুতি। আমখা বলিতে পাবি, 
১ ঘনসেন্টিমিটার কাধন মানাকাইডে ই ঘনসেপ্টিমিটার অগ্রিজেন আছে অথবা, আ্যাভোগাড্রেং 

প্রকল্লানৃযায়ী, 
কাধন মনোব্মাইডে| 1) সংখ)ক অগুতে 1)২ সণ ক আুজেন অণু আছে। 

কার্বন মনোক্সাইডের ১টি অণুতে ১টি অকিগ্জেন পবমাণু আছে । 
কুতয়* কারন মনোক্স।ইডেব সূষ্কেত ধরা যাইতে পারে, 001 
অর্থাৎ ইহ1ঝ আপাবক গুকত্ব হইবে। ১২৮ ৮+১৬। কিন্তু কাঁবন মবোক্সাইডেন ঘনত্ব ১৪১ 

অথব। আণবিক গুকত্ব ২৮ 
এত ১ইকাকি১৬ ২৮, অর্থাৎ ৭১ 

*₹ কার্বন মনোক্সাইডেব সঙ্কেত, 001 

চতভুলিহস্ণ অন্ধাম্ত 

জৈন্ব পদার্থ 
২৩-৯। তের্ব-জস্নাক্মন্ন £ চিনি, তৈল, মাখন, দ্বত, ময়দা, স্পিরিট,» 

আট! ইত/াদির ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । ধৃপল 
রঞ্তকদ্রব্য, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির প্রচলনও বহুদিনের । এই সমস্ত বস্তই উত্ভিদ্ বা 
জীবঙ্জগৎ হইতে পাওয়া যাইত। নুতরাং তখনকার দিনে লোকে মনে করিত, 

এই সকল পদার্থ প্রাণশক্তির সাহায্যে জীরদেহে বা উদ্ভিদদেহেই কেবল পাওয়। 



৪২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সম্ভব। সুতরাং এ সকল বস্থকে জৈব পদার্থ বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে 
চুন, লবণ, সোঁবা, হীরাঁকস, ফিটকারী ইহারা খনিজ দ্রব্য। অষ্টাদশ শতাবীতে 
ল্যাভয়ন্সয়র প্রমাণ করেন যে যাঁবভীয় জৈবপদার্থই কার্বন-ঘটিত ষৌগ। 
কার্বনের সহিত অপিকাংশ ক্ষেন্তরেই হাইড্রোজেন এব* অক্সিজেন যুক্ত থাকে । 

সময় সময় নাইড্রোজেন, সালক।ব অথবা হালোজেন ইত্যা্দিও যুক্ত থাঁকিতে 
পারে। ১৮২৮ শ্রীষ্টাব্ধে উলার (ডা ০11) খনিজ-উদ্ছুত আযমোনিয়াম সায়ানেট 
হইতে ইউরিয়া (07৪০) নামক টজব পদার্থ প্রস্তুত করেন । ইহাব কলে, প্রাণ- 

শক্তিব মুভাবে জৈব পদার্থ সৃষ্টি হইতে পাবে ন।, এই অন্ধ বিশ্বাস দূরীভূত হইল । 

তাহার পর ল্য।ববেটরীতেই শত শত জৈব পদার্থ প্রস্থত হইয়াছে। সুতবাং 

জৈব পদার্থ ধলিতে আমরা এখন ক।বন-ঘটিত পদার্থই বুঝি। কাবন-যুক্ত 
যৌগের বাসাক়নিক আলোচনাই জৈব-বসাঁয়ন। 

কার্ধনের অল্পাইডদ্বয় এবং কার্ধনেটগুলিকে সাপাবণতঃ অজৈব রস্গায়নেৰ 

অন্তর্গত বলিয়। ধরা হয়| 

মৌলসমা্ছে কার্বনের একটি বিশেষ গুকত্ব মাছে । €(. কার্বনের যৌগিক 

পদার্থের সংখ্যা! দশ লক্ষের9 মধিক। 'মাব কোন মৌলের এত অরধধিকস'খ্যক 

যৌগ নাই। অন্যান্ত শতাধিক মৌলেব সমস্ত যৌগ ধবিলে লক্ষা্িকও হইবে না। 

(২) কার্বনের বিভিন্ন শ্রেণীৰ যৌগের ভিতব সাদৃশ্য খুব বেশী। এই শ্রেণীগত 
সাদৃশ্থের জন্ত উহাদের পরিচয় সহজলভা। যেমন, সমস্ত কোহলেব ধর্ম একই 
রকম । (৩) প্রায়ই একই সঙ্কেত দ্বাবা! ব্ছু বিভিন্ন জৈব পদার্থের প্রকাশ জ্তব | 

উহাদের সংযুক্তি কেবল বিভিন্ন রকমের (10208078511), যথ1--১৩৫টি বিভিন্ন 

জব পদাথের একই সঙ্কেত 019]ব) ১0] । (৭) প্রায়ই এই জৈব পদার্থের 

অথুগুলিতে বহুসংখ্যক পরমাণু থাকে । যেমন, স্টার্চেক অণুর সঙ্কেত 

€01909017799990919991 কোন কোন জৈব পদার্থে আণবিক গুরুত্ব পাঁচ 

লক্ষেরও অধিক । এ বকম দৃষ্টান্ত অজৈব পদার্থের ভিতর পাওয়া যায় না। 

সাধারণ ব্যবহার্য অনেক পদার্থইঃ যেমন -তৃলা, পশম, কাগজ, সিন্ক, 
পেট্রোল, সাবান, কুইনিন, পেনিসিলিন জাতীয় নানা ওঁষধ, ভাইটাঁমিন, রঞ্জক- 

দ্রব্য, শর্কর!, শ্বেহ, প্রোটিন জাতীর খাগ্ক-- ইত্যাদি সবই কার্ন-ঘটিত যৌগ । 

এই সকল কারণে কার্বনেব যৌগগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় 
এবং রপায়নের এই শাখাটি জৈব-রসারন। 
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২৪-২। জল পদার্থে ভিশুজীন্চলরঞ্ণ £ অনেক সমক্সেই 
একই শ্রেণীর যৌগণগুলির রাসায়নিক ধর্ম একরূপ। উহাদের কোন একটিয় 

গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে উহাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া 

প্রয়োজন । 

আংশিকপাতন, উত্ব্পাতন, ড্রবধ, স্ষটিকীকরণ প্রভৃতির সাহাষ্যেই জৈব 

পদার্থকে বিশুদ্ধ করা হয়| সময় সময় ছুই-একটি বিশেষ পন্থাও 

অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। 

কে) পদ্রাবক-নিষ্কাশন” (591598 65০60) 2 মিশর পদার্থের 

একাধিক উপাদানের একটি যদি কোন দ্রাঁৰকে দ্রবীভূত হর তবে 

সেই দ্রাবকেব সাহাঁষো উহাকে উদ্ধার করিয়। বিশুদ্ধ কর! যায়। 

ইথার, বেনজিন, ক্লোরোকর্ম, কার্ধন টেট্রাক্লোরাইড প্র্ভৃতি ড্রাবক 

/ হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত ভয়। মনে কর, একটি মিশ্রণে আঁলকো হল 

ও ক্লোবোকর্স আছে? মিশ্রণটি একটি পৃথকীকরণফানেলে 

(8০1,%78000 18701) লইয়া খাঁনিকট? জল মিশাইয়া ঝাঁকাইলে, 

আঁলকে।হল জলে দ্রব হইয়া উপরে থাকবে এনং নীচের 

ক্লোরোকর্ম পৃথক হইয়! ঘাইবে (চিত্র ২৪ক)| ল্টপককটি খুলিয়া 

নীচেব দিক হইতে ক্লে'বোফর্ম বাহির করিয়া! লইতে পার যাঁয়। 

অনার্জ ক্যালপিয়াম ক্লোবাইডেব সঙ্গে রাখিয়া ক্লোরোধর্ষ বিশুদ্ধ 

করা যায়। এইভাবে বিশুদ্ধ ক্লোরোকর্স পাওয়া যাইবে। 

আযালকোহলের জলীয় দ্রবণ আঁংশিক পাতন করিলে বিশুদ্ধ 

ম্যালকোহল পাওয়া যাইবে । 

(খ) “বাস্প-পাতন” ৪ উদ্ধায়ী অথচ জলে আদ্রবণীয় পদার্ঘগুলিকে অনেক 

সময়েই বাণ্পের লহিত পাতিত করিয়] বিপুদ্ধ করা যাঁয়। পদার্থট স্বপ্প-পরিমাণ 

জল সহ একটি কৃপীতে লওয়া হয়। হন্য একটি পাত্রে জল ফুটাইয়া উহার 

বাপ একটি নল দ্বারা ক্রমাগত পদার্থটির ভিতরে প্রবাহিত করা হয়। এই 

অবস্থায় জলীয় বাস্পেব সঙ্গে পদা ঘাট ১০** সেন্টি- উষ্ণতায় উদ্বায়িত হইয়া যাঁয়। 

একটি শতকের ভিত্তর দিয়া উহাকে পরিচাঁলিত করা হয় এবং জল ও পদার্থ 

উভয়েই ঘনীভূত হয়| গ্রাহকে সঞ্চিত হয় (চিত্র ২৪খ)। জলে পদাথটি 

অস্ররণীয়। পাতিত তরল মিশ্রণটিকে অতঃপর পৃথকীকরণ-ফানেলে ইসা 



৩, মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

পদার্ঘটিকে আলাদা করা হয়। গোলাপের নির্যাস, ইউক্যালিপ্টাস তৈল 

প্রভৃতি এই ভাঁবে বিশুদ্ধ করা হয় । 

চিত্র ২৪খ--বাম্প-পাতন 

(গ) জৈব পদার্থের বিশুদ্ধতার নির্ণায়ক ই প্রত্যেকটি 'বিশুদ্ধ পদার্থের 
গলনাঙ্ক অথবা ক্ষুটনাঙ্ক নির্দিষ্ট। কোঁন পদ্দার্থ বিশুদ্ধ কিনা, উহা জানিবার 

জন্ত, উহাদের গলনাঙ্ক বা ক্ফুটনাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। অধিকাংশ জৈব 

পদীর্ঘের গলনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম-_সাধারণতঃ ৩০০0এর নীচে । পদার্ঘথটি 

বারবার কেলাদিত করিয়া যদি একই গুলনাঙ্ক পাওয়া যায় তবে উহা বিশুদ্ধ 

বুঝিতে হইবে । সেইরূপ পদাথটি তরল হইলে উহার স্কুটনাঙ্ক স্থির করিতে 
হইবে । পুনঃ পুনঃ পাতনের পরেও যদি স্ফুটনাঙ্ক একই থাকে তবে তরল 
পদার্ঘটি বিশুদ্ধ বলিয়া ধরিতে হইবে। সামান্থ পরিমাণ মালিন্ঠ থাকিলেও), 

গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক অনেকটা পরিবর্তিত হইয়] যায়। 

(ঘ) গালনাস্ক নির্ধারণ : কঠিন পদার্থটিকে বিচুর্ণ করিয়া! শোষকাধারে 

রাখিয়। দেওয়া হয়। একমৃখবন্ধ একটি অতি সরু নলে শু পদার্থের অতি 
সামান্য একটুখানি লওয়া হয়। এই সরু নলটি একটি থার্মোমিটারের বাল্বের 
গায়ে গলাইয়! রাখা হয়। একটি শক্ত কাচের কুপীতে গাঢ় সালফিউরিক 

আযাসিভ লইয়া উহাতে থার্মে(মিটারটি আংশিক ডুবাইয়! রাঁথা হয় ( চিত্র ২৪গ)। 
অতঃপর কৃপীটি ধরে ধীরে গরম করা হয়। উহার উষ্ণতা গলনান্কে পৌছিলে, 
হঠাৎ সরু নলের পদার্থটি গলিয়া যায়। সেই সময় থার্মোমিটার হইতে, উষ্ণতা) 
'ানিরা, লওয়। হয়| উহা! পদার্থটির গলনা। 
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(উ) স্ফুটনাঙ্ক নির্ধারণ $ একটি মোট! শক্ত কাঁচের টেস্টটিউবে 
তরল পদার্থটি লইয়! উহার মুখটি কর দিয়া আটিয়া দেওয়া হয়। কর্কের 

ভিতব দিয়! একটি থার্মোমিটার বপান হয়। থার্মোমিটারের 

বাল্বটি তরল-পদার্থে নিমজ্জিত থাঁক1 চাই। ধীরে ধীরে 
এই টেস্টটিউবটি গবম করা হয়। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরল 
পদার্থটি ফুটিতে থাকিবে । থার্মোমিটার হইতে শ্মুটনাস্ক 

জান! যাইবে। 

২৪-৩। কৈ পদগাাথেব বিসিক মৌতেন 
অস্তিত নিধাবণ £ ক।বন ও ভ্রাইভ্ডরার্জেন ঃ 

একটি টেস্টটিউবে জৈব পদার্থটি লমপদ্মমাণ কপার অব্যাইড সহ উত্তপ্ত 

কর! হয়। জাবণের ফলে জেব গদীর্থের কার্বন ও হাইডোঙ্েন হইতে 

বার্বন ডাই-অক্সাভড ও জল উৎপন্ন হয় জল টিউবের শীতল অ*শে 

ঘনীভূত হয়। প্রয়োজন হহলে অনার্জ কপার সালফেট দ্বাণা উ্ত প্রমাণ 

করা যায। কার্ধন ডাহ-অক্লাইড টেস্টটিউব হইতে একটি নিগম-নল ধা 

বাহর হইয়া! আসে। এহ গ্যাসটিকে পবিল্রুত চুনব জলে প্রবাচ্চিত 

কবিলে উহ খোলাটে হইয়া যায়। বার্ধন ডাই অল্পাহডের অস্তিত্ব এইরূপে 

চিত্র ২৪গ __গলনাঙ্ক জানা যায়। 

নিন নাহুইক্রোজ্েন * এবটি ছোট পালা টেস্টটিউবে একটুখানি 

পদার্থ একটু ধাতব সোডিযাম সহ থুব উত্তপ্ত কৰা হয়। সোডিয়াম গলিয়। গিযা পদার্থটর সঙ্গে 
বিক্রিয়া কবে ও সোডিযাম সাযানাহড উৎপন্ন হয়। একটি পসেনীনের খলে খানিকটা ঠাও| জল 

লইয়া! উত্তপ্ত টেস্টটিউবটি পদার্থ মহ ডুবাইযা দেওযা হয। পদার্থটিকে ভান নিয়া দণ্ড্বার! বিচুর্ণ 

করা হয় এবং পরে পরিআ্ীবিত কবিঘা৷ একটি স্বচ্ছ দ্রবণ সংগ্রহ করা হল) একটি টেস্টটিউবে এই 

প্রবণ একটুখানি লয় সামান্য ফেরাসস|লফেট দ্রবণ দিয়া ২৩ মিনিট ফু'টান হুয়। তৎপর উহাতে 

720] দিয়! আম্লিক দ্রবণে পৰিণত কবি! ফেক কোগাইঙ মিশাইলে গাঢ নীল রঙের অধ:ক্ষেপ ব 

দ্রবণ পাওবা যাঁয়। উহাতেই নাইটোজেন উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। কারণ £ - 

জৈব পদার্থ+ ৮৮৮০0 ঘ*+77*0-৯০০7 

ঢ890,+ ঘ০০0-৯59(011),, 

620০+চ9(07)  ইি*59(৫1)০+ 280 

9 ২2469(0 2) +40501১-694 [91005154102 50] 

ভ্যালোজ্েন £ সোভিক্লামের সহিত গলাইয়া যে স্বচ্ছ ভ্রবণটি পাওয়া গিয়াছে, হালোজেন 

থাকিলে সেই দ্রবণটি পরীক্ষা করিলেই জানা যাইতে গারে। এই ভ্রবণটি প্রথম; নাইটি ক আ্যাসিড 



২৬ মাধ্যমিক রস য়ন বিজ্ঞান 

মিশাইয়। ফুটান হদ্দ। উহার ফলোর 3,770 প্রস্ততি চলিয়া যায । অভঃপর উহাতে সিলছার 

নাইটেট ভ্রবণ দিলে দাদা অথবা! হলুদ অধ:ক্ষেপ পাওয়া যায়। এই অধঃক্ষেপ 2901, 2992 

91 হইবে । জ্যামোনিয়াতে উহ।র দ্রাব্যতা! পরীক্ষা করিয়। কোন হ্যালোজেন আছে জান! 

যাইতে পারে। 
৪৫117 2910 25০0১425501 

আালহ্াল $ পূর্বের মতই সোটিঘাম সহযোগে পদার্থটি গলাইয়া লইয়া উহার জলীয় দ্রধণ 

প্রত্নহ কবা হয়। পদার্থটিতে সাসফার থাকিলে উহা হইডে িএ2৭ উৎপন্ন হইবে । এই দ্রবণেব 

একটু || ন লইপ়া এক ফ্লোটা লোটিঘাম নাইটে পন্গাইড প্লে বেগুনী র ধারণ করিবে । তাহাতে 

সালঞারেন অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে । 

৭০,,৭+। 1190০) (তি) 1] ১৭,[০(093) (খ্ব),] 

২. শ। জবর পন্দার্থখেল্র শ্রেনীজিক্ডাগ £ কাবন পবমাণুর 

কতকগুল বৈশিষ্ট্য আছে--কাবন পবমাণুব ধোৌঁজ)তা চ।বঃ অথাৎ একটি কার্বন 

পবমানুখ সচিশ অপব চাটি একষোজী পবমাণু মিলি৩ হইতে পাবে। যেমন, 

]] (| (1 
ূ | | | 
2 7-€-া7 (761 2 

| | 
1 (1 (1 

মিথেন বোরোফম কার্ধন টেট্াক্লোবাইড 

যদি দ্বিযোজী বা ভ্রিযোজী মৌলেব পবমাধু কীবনেব সহিত যুক্ত হয় 
তবে কাঁধনেব একাধিক যৌজ্যতা এই সণযোৌগে অন্শগ্রহণ কবিবে। যেমন, 

ঠা 
০০০০, ০০০, 051, ইত্যাদি 

রী 
কার্বনের যোজ্যতাগুলি পরমাণুব পরিবতে কোনও যৌগমুলক দ্বারাও সম্পৃক্ত 
হইতে পারে। 

1] 
ূ 

ন--0--017, ]-0--11.2, ইত্যাদি 
ণ | 
ঢা 1 

কার্বন পরমাণুর আব একটি বিশেষ গুণ আছে যাহা অন্তান্ত পরমাণুতে প্রায় 
দেখাই ঘায় না। যৌগহ্ট্ির সময় একাধিক কার্বন পরমাথু পরস্পরের সহিত 



জৈব পদাথ ২৭ 

নিজেদের যোঁজকের সাহাষো সংযুক্ত হইতে পারে। এই ভাবে যৌগিক পদার্থের 
একটি অথুতে বছুদংখ্যক কার্বন-পরমাখুব সংযুক্ত হ€য়াঁর সম্ভাবনা । যথা 

রঃ লে নল 

| | 
নিদ্রা ০7৮ 

| | | 
ঢা [7] 77] 

ইথেন। 0.) কোরোবিউটেন, (0155071,017,07,01) 

[যয নল 
| | 

17--0--0---70]1. 

| | | 
0011 0] 1] 

গ্লিলাবন (07-07-0701 শো,017) 

এইবপ কার্ন-শঙ্থল বা সারিতে ৮০৯টি কার্বন-পরমাথও থাকিতে পারে । 

আঁবাব অনেক অণুতে কাঁবন-সারিগুলিব শাখাবিস্তারও সম্ভব । যথা”- 

] ?া 1 

| | | 
1110-40-26 

| | 
[7177-07-07] 

| 
7-6-০ 

| 
ঠা 

( আইসে। পেন্টেন, 0৮111) 

কার্বন-পরমাণুগুলির পরম্পরের সহিত সংযোগকাঁলে উহদের একাধিক 
যোজকও *শগ্রহণ করিতে পারে। অর্থাৎ ছুইটি বা তিনটি যে।জকের 
সাহায্যেও দুইটি কাঁবন পরমাণুষিলিত হইতে পারে । যেমন £-- 

নর 7] 7 

11--0 "৮ 0-7, ম_0-00--1)_]া 

নু ৮ |. £ 
[ ইখিলীন, ০.7 ] [ বিউটিলীন, 017501-- 00) ] 

না বন হা] 

প্র স 8 (7 চঢ--00--01 
[ বিউটাডীন,। 02৮ 0৮--0ম৮055 ] [ আয।সিটিলীন, 08207 ] 
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1 
| 

ঢ-07-0150-41 রা রা 
| 

11 [1--0- 0705 0--10 
[ আযনিলীন, 011,705 চে] [ ভিনাইল আমিটিলীন, 08১. ০7-050ল ] 

অতএব, এই সকল অণুতে ছুইটি কার্বনের ভিতর দ্বিবন্ধ (009019 ০০০) 

বা ত্রিনদ্দ (৮101৩ 0১9৫) ছারা মিলন স ঘটিত হইয়াছে । একটি অণুতে 
একাধিক দ্বিবন্ধ বা ত্রিবন্ধ থাকিতে পারে। কিন্ত অণর প্রত্যেকটি কার্বন 

পরমাণুর যোজ্যত। সর্বদাই চার হইবে । 

আমর] এ পর্যন্ত যে সকল অনু লইয়! আলোচনা করিয়াছি, উহাতে কার্বন 

পরমাণুুলি যোজকের ছার! উহাদের পার্বতী পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কার্বন 
সারি (০8:০7) 11910) রচনা! করে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কেন কোন কার্বন- 

পরমাণুর একটি যৌজক সারিতে দূরবর্তী কোন পরমাণুর যোঁজকের সঙ্গে যুক্ত 
হইতে পারে । ফলে, কাঁবন-পরমাণুগুলি একটি বৃত্তাকার সারি স্থষ্টি করে। যেমন, 

] 

ঠা 
1 বু 
| | 117--11ঙ্গ 0-5 

[--(-€'-]] (৪) | || (6) 
(1) | | 5) 11-0৯-৮711 

[--01-€-াা (1) ০৩ (5) 

(2)1| | (03) ৩১ 
1 1 ]] 

( টেঠামিথলিন ) ( বেনজিন ) 

71 শা 

| | না (1 
| | প্র ৮২ 

অথবা, ]1--(-1 রি (--]1 

ঢা তি 
71 |] 

( ইথাইল বেনজিন ) 

অতএব, কার্বন-যৌগগ্তলি ছুই রকমের । 



জৈব পদ!থ ২ম 

(১ লারবন্দী কার্বন যৌগ । 0092 022885); যেমন-_ 

হেঝেন, 007,070) 07১--শ্নঠ 0 
প্রকৃতিজাত স্বেহজাতীষ পদার্থগুলি সচবাঁচর এইকপ সারবন্দী কার্বনের যৌগ। 
এইজন্' এই মকল যৌগকে অনেক মময় “সহজ জৈব পদ্দার্থ” (8110788610 
0::£87010 ০0280087008) বল! হয়। 

(২) বৃত্তাকার কার্বন যৌগ (0950110 002970005) : যেমন-_ 

বেনজিন রত সনি 
(111-(11 

এইজাতীষ যৌগ গুলিব প্রায়ই বিশিষ্ট গন্ধ থাকা জন উহাদিগকে “গন্ধবহ 
জৈব পরদীর্থ” বলা! হয় (৪017801001৯ 81010 ০01] 00170১)। 

বৃত্তাকাঁব এবং সাঁববন্দী যৌগগুলিব অবস্থাগত এব" বাস|মনিক ধর্মের অনেক 

পাঁথকা দেখা যাঁয়। এইজন্য উহ।দের পৃথকভাবে আলোচিন! করা হয়। 
এটি কার্ধন যৌগগুনিব উপাদ'ন বা মূলক মন্থযাযী উহাদে৭ বিভিন্ন গোঠীতে বিভক্ত কৰা 

(১) কার্বন ও হাইড্রোজেনেব দ্বিযৌশিক পদার্থগুলক হাইডোকাধন বলা হয়। যেমৰ, 
৬ €( ইথেন ) 

(২) অথণুতে 0[-মুলক থাঁকিলে টহাদেব আলকোহল বা কোহল বলা হয। যেমন, 

0 £5০লু (ইখাইল আ।লকোঞন ) 
01] ০0লু (মিথাইল আআলবে।5ল ) ইতা্দি 

(৩) - 00 মূলক সমস্থিত যৌগকে কিটোন বলা হয, যেমন, 
0* 00 0৮.) [ ডাই মিধাইল কিটোন] 
075, 00 07, 0৭ [ইথাইল-মিগাইল-কিটোন ] 

(8) __000দু মূলক মুক্ত যৌগগুলিকে ভৈবায্ন বা জৈব জ্যাসিড বল হয়, যেমন, 
০7 000০নু-_-আ্যাসেটিক আযসিড 
085085000- প্রপিযনিক আযসিড) ইত্যাদি 

(৫) -বনু,-মূলক সম্যুক্ত যৌগসমুহকে বলে “আমিন | যথা। 
০লহাবল। মিগ।ইল আমিন 
০ + ইথাইল আমিন ইত্যাদি। 

এউন্নপ নান। রকম গোঠীভে উহাদেৰ শ্রেণাধদ্ধ করিয| লওয়া হইয়াছে । প্রত্যেক গোষ্ঠীর 
মোটামুট ধর্মগুল একই রকমের । হৃতবাং এইবপ শ্রেণিবিভাগে আলোচনা । বাশষ সুবিধা 

হইযাছে। পবব্্তী পৃষ্ঠাগুপিতে আমরা ইহাদেব কতকগুলি দবল যৌগের আলোচন! কবিব। 



সপ্গন্বিংস্ণ অন্ধাম্ত্র 

হাইড্রোক্কার্থন 
২০-৯। হণইডড্রাক্ার্বশ £ কার্বন ও হাইড্রজেনের 

দ্বিযৌগিক পদার্থ গুলি হাইড়োকার্বন। হাইডৌকার্বন সাধারণতঃ 
দুইশ্রেণীর -€১) পরিপূক্ত হাইড্রোকার্বন (90:2০ ]]000871)018), 

(২) অগরিপৃক্ত হাঁইড্রোকার্বন (0118860৮660 [70100219003 )। পরিপৃক্ত 

হাইড্রেকার্বনের সমস্ত কার্বন পরমীণুগুলিই পরম্পরের সহিত একটি যৌজকেব 
সাহায্যে মিলিত থাকে এবং বাঁকী যোজাতাগুলির সাহায্যে হাইড্রোজেন 

পরমাণু যুক্ত থাকে, যথা ১-- 

রী নে র্ 5] 
| | | 

7-0--7 7-7(৮0-7 []-(-0--0/-1] ইত্যাদি 
| | | | | | 
1 [1] শা ঢা নর 

[07১ মিথেন ] [0,5, ইথেন ] [ 017, প্রে পেন ] 

কিন্তু অপরিপৃক্ত হাইট্রোকার্বনের অগুতে কোন দুইটি কার্বন পরমাণু দ্বিবন্ধ 

অথব! ত্রিবন্ধের বারা মিলিত থাঁকে এবং অন্ঠান্তঠ যোজকেব সহিত হাইড্রোজেন 

পরমাণু যুক্ত থাকে । যথা £-- 

না 

| | 
৪০০০৪ [7-0ল্ী 

[ (',£,) ইথিল্ীন ] [ ",ঢ,, আসিটিলীন ] ইত্যাদি 

অপরিপৃক্ত যৌগগুলি অস্থায়ী ধরণেব এব” স্যোগ ও সুবিধা পাইলেই 
পরিপৃক্ত যৌগে পরিণত হয়। 

২০-২। পল্রিপ্রক্ত হাইড্রোকার্বন 2 মিথেন, ০প্র+ 5 
কার্বনের সমস্ত জৈবজাতীয় যৌগের ভিতর মিথেনকেই সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া 
ধরা হয়। উহার অগুতে একটিমাত্র কার্বন আছে। মিথেন একটি গ্যাসীয় পদার্থ। 
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পেট্রলধমের খনি হইতে নির্ণত গ্যাস.ক "্যাাচাবেল গ্যাস” 8৪:৩1 953) বলে এবং 

উহ্থাতে প্রচুব পবিমাধ “মিথেন থাকে । কলর খন হইতে নিজ্ঞান্ত গ্যাসেও হ্বল্প পরমাণ মিথেন” 

দেবা যায। পুকুব ডোবা প্রন্থভি আবদ্ধ জলাভূমি হইতেও মাথন গ্যাস বাহির হয। পচা-পান! 

ও অগ্থান্য জলঙ-উঙিদের “বিষোজনেব ফলে এই গ্যাস সেখানে উৎপন্ন হয়। জলাভূমিতে এই 

গ্যাম উৎপন্ন হয বলিয়। ইংবেজীতে উহাকে “মাস গ্যাস” (11529 95৪) বলে 1 ইহাব সহিত 

একটু ফসফন নিশ্রিভ থান্জে বলি! বাশাসে উহা! জ্বলযা ৪ঠে এবং প্রচ আগুনের সৃষ্টি কবে। 

দুব হইতে উহীকেই আলেঘা বলিয| মনে হঘ। কয়লার খনিতে মাঝে মাঝ ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হধ। 

তাহাবও মূলে এই দাহ্বস্ত মিথেন । 

প্রস্ততি £ ল্যাবরেটরী পদ্ধতি £ (১) বিশুঞ্ধ সৌঁডিষাম আযঁসিটেট উহার 
ওজনেব তিনগুণ পবিমাণ সোডালাইমেব সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি কাচের 

শক্ত টেন্টটিউবে বা তামাঁব কুপীতে উত্তপ্ত কবিলেই মিখেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

চিত্র ২৫ক মিথেন প্রস্ততি 

[ উপযুক্ত পরিমাঁণ কস্টিকসোডা দ্রবণে কলিচুন ফুটাইয়! শুকাইয়া লইলেই 
সোভালাইম পাঁওয়া যায়।] উৎপন্ন মিথেন গ্যাস জলের অধোত্র"শের ছাবা 
গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। ইহার সহিত কিছু হাইড্রোজেন ও ইথিলীন গাঁস 

মিশ্রিত থাকে (চিত্র ২৫ক)। 

07 (09091০47407. - 07447122005 

[ সোডিযাম আযা্িটেট ] 

(২) সাধারণ উষ্ণতায় আালুমিনিয়াম কার্বাইডের উপর ক্গলের বিক্রিয়ার 
ফলেও মিথেন প্রস্তত কর! যাইতে পারে । 

&1,05+121350 -301,+4410077), 

একটি শন্কু কুণীতে ম্যালুমিনিয়াম কার্বাইড লওয়1 হয়। উহার মুখে একটি. 
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কর্কের সাহায্যে একটি বিন্দুপাতী-কানেল এবং একটি নির্গম-নল লাগান থাকে 

ফানেল হইতে ফোট1 ফোটা জল 

ভিতরে দিলেই মিথেন গ্যাস 

নির্গত হয় ( চিত্র ২৫খ ) 
(৩) বিশুদ্ধ মিথেন গ্যাস 

পাইতে হইলে জায়মান হাইড্রো- 
জেন দ্বার! মিথাইল আয়োডাইভড- 

কে বিজাবিত করিয়] লওয়৷ হয় 

এই জায়মান হাইড্রোজেন তামা 

৪. দস্তার যুগলের পসাহাষ্যে 

তৈয়ারী করা হয়। চিত্র ২৫খ-_ন্যাপুমিনিযাম কাধাইঢ হইতে মিথেন 

প্রথমে কপার সালফেট দ্রবণেব সহিত 

] শু এ দত্তা-নর্ভ (500 9081) মিশ্রিত ক্লে 

রা ক রি না দস্তার উপবে ভামাব একটি আববণ পড়ে। 
বব রে এইভাবে দস্তা ও তামাব যুগল প্রস্তুত হয়। 

্ রর উহাকে ভাল ক রযা ধুইয়! লইয়া একটি কুগীতে 

রি রর কোহলে নিমজ্জিত কবিয়া বাখা হয়। 
8 বিন্দুপাতী-ফানেল হইতে ফ্লোটা ফেটা মিথাইল 

হরিতে উজ আযোডাইডেব কোহলীয় ভ্রবণ কুগীব ভিতর 
্ --) 

ফেল! হয়। কোহল হইভে প্রথমে জাযসান 

চিত্র ২ংগ _মিথাইল আয়ো9।ইড হইতে মিথেন প্রস্ততি হাইড়োজেন উৎপন্ন হয এবং উহা মিথাইল 

অ।য়ে ডাইডকে বিজীবিভ কবিষ! মিথেনে পরিণত করে 2 - 
077,1+2]- চারা 

মিখেনেৰ সহিত উৰীষী মিথাইল আযোডাইডও খানিকট। মিশ্রিত থাকে । একাট শীতল ঢে নলের 

ভিতব দ্যা এ্রাবাহিত করিষা মিথাইল আযোডাইড শনীতৃত কবিষা পৃথক কবা হয। মিথেন যথাবীতি 

জলেব ডপর সঞ্চিত করা হয ( চিত্র ২৫গ)। 

(৪) কার্ধন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনেব মিশ্রণ উত্তপ্ত বিজীরিত-নিকেলেব উপব দিয়া প্রঝাহিত 

কবিলে মিথেন পাওয়া যাষ। 
০০0-1-372-০74+1350 

»0-৩। মিথেনের ধর্ম মিথেন বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাসপ। ইহা 

বায়ু অপক্ষা অনেক হালকা এবং জলে খুব সাঁষান্ত দ্রবীভূত হয়। ইহা 
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দুন-সহায়ক নয়, কিন্তু নিজে দ্লাহা। ইহার সহিত অকিজেন বা বানু মিশ্রিত 

করিয়া! আগুন ধরাইয়া দিলে প্রচণ্ড বিস্ফোবণ হয়। যিখেন জারিত হুইয় 
কার্ধন ভাই-অল্লাইড ও জলে পবিণত হয়। 

08,420১-0:0৯+ 2780 

মিথেনের রাসাক্নিক নিক্কিষত] বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কোন আসিড বা 

কারের দ্বাবা ইহা মোটেই আক্রান্ত হয় না। কেবল ক্লোরিন ও ব্রোমিন ইহার 
সহিত বিক্রিয়া করিতে সমর্থ। 

ক্লোবিন ও মিথেনেব মিশ্রণে আগুন ধরাইয়। দিলে মিথেন বিযোজিত হইয়। 
কার্বনে পবিণত হয় এবং হাইড্রোক্োরিক আসিড উৎপন্ন হয়। 

0৮, 2015-0414700 

প্রথব স্থরালোকে এই বিক্রিয়াটি আবও প্রচণগ্ডতার সহিত সম্পর হয় । 

কিন্ত বিক্ষিপ্ত বা মৃছ আলোকে যদ মিথেন এবং ক্লোরিন গ্যাসেব মিশ্রণ 

রাখিযা দেওযা যাষ তাহা হইলে মিথেনেব হাইড্রোজেন পধমাণুগুলি একে একে 
ক্লোবিনঘ্বাবা প্রতিস্থাপিত হইতে থাকে । ইহাব ফলে পব পব চাবিটি ভিন্ন ভিন্ন 

ক্লোরিন যুক্ত যৌগ পাওষযা সম্ভব । প্রত্যেঞ্টি হাইড্রোজেন পবমাণু প্রতিস্থাপনেব 

সময একটি হাইড্রোক্রোবিক আযাসিড অণুব সষ্টি হয। 

0741012-085017701, 
[ মিথাইল ক্লোরাইড ] 

083017012-085015+ 50], 
[ মিথিলীন ক্লোরাইড ] 

তেন20124-012- 0809 1801) 
| ব্রোরোফম ] 

00701841-07-500151+810], 
[ কার্বন টেটাক্লোরাইড ] 

এইরূপ বিক্রিয়াকে *প্রতিস্থাপন-ক্রিযা, বলে এবং উতৎপর পদা্গালকে 
প্রতিস্থাপিত-পধ্বার্থ বল! হয। ব্রোমিনও এইরূপ প্রতিস্থাপন কবিতে সমর্থ, কিন্ত 

'আযোডিন পাবে না। 

কেবলগ্ান্র, মিথেন ইখেন নক, সমন্ত পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন যেষল ইখেন (0975 ), 

€প্রাপেন ০88 বিউটেন ০4772, ইত্যাদিও একই রকম ব্যবহাক্স করে। এই সকল অপেক্ষাকৃত 

২য়--৩ 
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নিক্ষিনর পরিপৃক্ত যুক্ত-সারবন্দী হাইড্রোকার্বনগুলির অপর নাম প্যারাফিন। সাধারণ সাদা 

মোমও হাইডোোকার্বশ এবং এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত | 

২৫৪ | পে্রোলিয়াম- মাটির নীচে যে তৈল পাওয়া যায় উহাকে পেট্রোলিয়াম 

বলে। মাটি খনন করিয়া দীর্ঘ নল বদাইয় পাল্প-সাহাধো এই তৈল উত্তোলন করা হয। গেষ্রো- 

লিয়ামে নাণা রকম পদার্থ থাকে, তন্মধ্যে অধিক সংখ্যক কার্বন সমস্থিত প্যাবাফিনই বেলী। 

পেট্রোলিয়াম উপরে তোলার পর, উষ্তার মাটি বালু প্রভৃতি থিতাইয়! গেলে, উহাকে একটি ট্যাঙ্ক 

হইতে পাতিত করা হয। পাতিত পদার্থগুলিকে বিভিন্ন উদ্ততায সংগ্রহ করিয়। পৃথক পৃথক পদার্থ 

পাওষ। যায়, তন্মধ্যে কেরোপসিনেব পরিমাণ সবচেষে বেশী। কেরোপিনও কতকগুলি প্যাবাফিনের 

মিশ্রণ । -পাতনের ফলে প্রথমতঃ অত্যন্ত উদ্থায়ী কিছু গ্যাস সংগৃহীত হয়, তৎপর পেট্রোল, 

কেরোসিন প্রভৃতি বিভিন্ন উষ্ণতা পাওযা যায়। এই সকল পদার্থগ্লিকে আবার পৃথক পৃথক 

ংশিক-পাতন করিয়। বিভিন্ন অশে পরিণত কৰা হয়। এই সকল পানের ফলে যে সকল 

প্রয়োজনীয দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাদেৰ তালিক1! ও ব্যবহাব এথানে উল্লিখিত হইল । পাতন- 

শেষে থাণিকট1 কালো! পিচ অনেক সমধে ট্যাঙ্কে পাওয়া যাষ। 

পেট্রোলিয়াম-জাত পদার্থ 
পাতন-উষ্ণত। অণুব কার্ধন পাঁতিত পদার্থ মোটামুটি ব্যবহার 

সংখ্য। শতকর! ভাগ 

(১) ৩০০০ 0--05 লাইমোজেন গান ] কিমায়কবপে, জ্বালানীবপে 
5:48 _ 7 পেন্রোলিযাম | চবি ও তৈলের 

সিটি নি ইথাব ১. ১৭% দ্রাবকবপে 

(৩) ৭*০--১২*০০  0৮-0৪ পেট্রোল, ! মোটবের জ্বালানীৰপে 
গ্যাসোলীণ ] 

(৪) ১২**-১৫*৭০ 08--09 বেন্জাউন দ্রাবক, পশম পবিষারক 

(৫) ১৫,০---৩*৯০০ 0৫0--012 কেবোদিন ৫89০ জাণাণী ও আলোক 

উৎপাদক বপে 

(৬) ৩*০০০এর উধের্বে _- পিচ্ছিল তৈল ১৮% পিচ্ছিলকারক বপে 

(৭) কেবোসিন হইতে পৃথকীকৃত কঠিন 

পদার্থ (১) মোম ৫০ মোমবাতির জন্য 

(২) ভেসেলীন % উধে ও যন্ত্র মহণতায় 
গলনাঙ্ক ৫*:--৬*” ০%4-7055 

বিভিন্ন স্থানের পেট্রোলিয়ামের ভিতর এই পদার্থগুলির অনুপাত বিভিন্ন হয়। কোন কোন 

সময়ে পেট্রোলিয়াস হইতে বেনজিন বা! স্যাপথজিন জাতীয় বৃত্তাকার যৌগও পাওয়া যাষ। 



হাইড্রোকার্বনসমূহ ৩ 

দিচ২৫৫। সমগোত্রীয় যৌগ--খায়াবাহিকভাবে প্যারাফিনগুলির সন্ষেত অনুধাবন 
“ করিলে দেখা ঘায় উহাদের ভিতর লর্বদাই একটি--0নৃপ্রপরমাণুপুপ্রের ব্যবধান আছে । যেমন :-- 

মিথেল--07£ 

ইথেন-_- তের৪০৮ও 

প্রোপেন--0830ন50নও 

বিউটেন--013307507.0চও 

পেন্টেন-_-তন5০20750চ2078 

হেকসেন--08505৮509550/750720৮5. ইত্যার্দ। 

[৫ অন্যান্য গোষ্ঠীতেও এইবপ--00৪-এব পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । যেমন, আলকোহলে ২: 

মিথাইল গ্যালকোতল--07207 

ইপ্ধাইল আলকেোতল--07১0750 

প্রোপাতল অ]ালকোহল--0730750550ন 

বিউটাউল আলকোভল--0৮ ওল, 07১0 ল ইত্যাদি 

এইবপ--075 পার্থক্য বিশিষ্ট মধর্মী যৌগগুগ্ল এক গোর্ীর অন্তডৃক্ত থাকে এবং ইহাদের 

সমগোত্রীয় বল! চলে (10075919505 5৫1165 )। 

এক গোঠীব বিভিন্ন পদার্থুলিৰ মধ্যে সবদা একই পবমাণুব পার্থক্য 

(-0ল,-) থাকায উহাদেব জন্য একটি সাবাবণ সঙ্কেত ব্যবভাৰ কবা যায়। 

যেমন, সমস্ত প্যাবাফিন্বে সাধাবণ আহ্ক৩ 0%135+৮ 0 যে কোন পূর্ণসংখা। 

হইতে পাবে)। 

যথা 2.1) 00৭ (মিথেন) 

2) 0576 (ইথেন ) ইত্যাদি 

২৫-৬। জমযোগী পদার্থ (9০77015) £ 007,5 কার্বন ও হাইড্রোজেনেব 
যৌগিক পদার্থ, ল্বনরা* উহ। ভাইড্রোকার্বন | এই একই সক্ষেতেব তিনটি হাইড্রো- 

কার্বন আছে, যথা £-_ 

(১) 0ল.-0ল৮-07হ-0ন্৮-08ও 
(২) 083-07:৮-07--07 

0 
0োল, 
| 

(৩) 08৮-0--07, 

0, 



শর্ত মাধামিক রসায়ন বিজ্ঞান 

সন্কেত এক হইলেও ইহারা বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ এবং ইহাদের ধর্মও 
ধিভিন্ন। অতএব দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন পদার্থকে একই ক্ষেত সাহায্যে 

প্রকাশ করা যায়। এরকম এক সন্কেতযুক্ত বিভিন্ন পদার্থকে সমযৌগিক পদার্থ 
(5০205:5) বলা যায় । বিভিন্ন পদার্থে পরমাণুব প্রাতি-বিন্যাস অবস্তই বিভিন্ন! 

সমযৌগিক পদার্থগুলি যে একই গোষ্ঠীতুক্ত হইতে হইবে এমন কোন নিয়ম 
নাই । যেমন £_- 

(ক) ০৪780-- 

(১) 083000ঘ্রত-আসিটোন । 

(২) 075072070--প্রপিযন-আযলডিহাইও 

(খ) 07:90-- 
(১) 0730175077071077 বিউটাইল আলকোহল 

(২) 07730172-0--0550173 ইথার 

এইরূপ 0ঃঘ্।+এর পাঁচটি, 0১175০-এব ৩৫টি, 010021712া-এর ১৩৫টি 

বিভিন্ন সমযোগী পদার্থ আছে। 

২৫-৭। আযালকিল মুলক £ আমবা দেখিযাছি মিথেনের সহিত 
ক্লোরিনের বিক্রিয়াব ফলে উহাব একটি হাইড্রেজেন প্রতিস্থাপিত হইযা মিথাইল 
ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। 

07,101 ৯0730141701 

এই মিথাইল ক্লোবাইভ নানারূপ বিক্রিতে অংশ গ্রহণ কবে এবং উহার 
ক্লোরিন পবমাণুটি বিভিন্ন বকমে প্রতিস্থাপিত কৰা যাষ। 

বেমন” 

0০830147760) ৮» 0730]11001 

01733017117507 :-৮07730157801 

০17301-1773 ৯ (0135317+711251 

07300148২05 -৯ 0ব02+150] ইত্যাদি 

এই সকল বিক্রিযাতে 03৪-পরমা পুপুঞ্জেব কোনই পরিবর্তন ঘটে ন]। 
অর্থাৎ 047৪-পবমাণুপুঞ্জ [বানঞ। 508 0 প্রভৃতি মূলকের ন্যায় ব্যবহার 

করে। সেইজন্য 003-কে “মিথাইল মুলক” বলা হয়। অনুরূপভাবে 075 
পরমাণুপুঞ্জও [ ইথেনের একটি হাইড্রোজেন বিয়োগে পাওয়। যায়] একটি মূলক। 

ইহাকে বলে “ইথাইল মূলক” যে কোন পরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন হইতে একটি 



হাইড্রোকার্বনসমূহ 

হাইড্রোজেন সরাইয়! লইলে যে মূলক পাওয়া যাইবে, তাহার নাম “আ্যালফিল 
মূলক” । 

074 -৯ 0 (মিথাইল ) 

02৮8 -” 025 টইথাইল ) 

0038 -* তেল? (প্রপাইল ) 

0৫710 -* (4৪ (বিউটাইল ) ইত্যাদি। 

যৌগপনার্থের নামকরণের সময় অনেক সময় এই “আলকিল মুলকের” সাহায্য লওয়া হয়। 

যেমন, 
0870 জনিত 02750] 

প্রপাইল আযলফোহল বিউটাইল সায়নাইড ইথাইল ক্লোরাইড 

২৫-৮। অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন। ইথিলীন, 075: ইধিলীন 
একটি অপরিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন_-কোল গ্যাসে শতকরা ৫-১* ভাগ ইথিলীন 

খাকে। 

প্রস্ততি ঃ ইথ|ইল আলকোহল ( অর্থাৎ, কোহল, 0৮750 ) হইতে 
জল নিষাশিত কবিষ। ইথিলীন প্রস্তত কবা হয। নিরুর্ক হিসাবে লাধারণতঃ 

গা সালফিউবিক আাসিড বা ফপসফবিক আসিড ব্যবহাব কবা হয়। 

একটি কাচের কুলীতে একভাগ কোহশ্তরে সহিত উহার চার-পাঁচ গ1 গা সালফিউরিক 

আসিড মিশ্রিত করিয়! দেওয! হয়। কুপীর মু একটি কার্কর সাহাষ্যে একটি বিন্দুপাতী-ফানেল 

ও নির্গম-নল এবং থার্মোমিটার জুডিযা দেওয়া হয। অতঃপর কুগীটিকে একটি বালিখোলাতে 
১৬*০--১৭০০ সে্টিগ্রেড প্বস্ত তাপিত কর। হয়। এই উত্তাপে মিশ্রণটি ফুটিতে থাকে এবং সেই 

সময় অতিরিক্ত ফেনা বন্ধ করার জন্য কুপীর ভিত"ব খানিকটা অনাজ আযলু'মনিয়াম সালফেট 

অধবা! কযেকটি কাচের টকরা দেওয়া হয। এই উত্তাপে [15908 স্বারা কোহল বিশ্লেষিত হইয়] 

ইথিলীনে পরিণত হয এবং ইথিলীন গ্যাপ নির্গম-নল দিয়! বাহির হইয়া আসে। বন্ততঃ কোহল 

প্রথমে ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেটে পণ্রণত হয় এবং পরে উহা বিযোজিত হইয1 ইথিলীন 

উৎপন্ন হয়। 

(0275074102504-5027575037-1720 

_-09052504558চ87 212592___ 
অর্থাৎ, (02350777097 4--7790 

উৎপন্ন ইথিলীনের সহিত কিছু 008 এবং 908 মিশ্রিত থাকে । স্ুুতয়াং উহাকে কন্টিক 

পটাসের জ্রধণের ভিতর দিয়! প্রথমে পরিচালিত করিলে এ সন্ত দুর হয় এবং পরে-্উহাকে 



৩৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

বলের অধোত্রংশের দ্বারা গ্যাপজারে সংগ্রহ কর! হয় €চিত্র ২৫ ঘ)। সালফিউরিক আযসিডের 

পৃয়িমাণ সঠিক রাখ! প্রয়োজন নচেৎ ইখিলীনের পরিবর্তে ইথার উৎপন্ন হইবে। 

চিত্র ২৫ঘ-_ইণিলীন প্রন্ততি 

প্রায় ৩৫*০ সেপ্টিগ্রেছে উত্তপ্ত আলুমিন। (1১02) প্রভাবকের উপর দিযা কোহল-বাষ্প 

প্রবাহিভ করিলেও ইথিলীন পাওয়1 যায় । 

(41209)) 
02ন504---_-৯02ান4717১0 

350০0 

(১) ইখাইল আয়োডাইডেব কোহলায দ্রুবণের সহিত তপ্ত গা কষ্টিক পটাস দ্রধণের 

বিক্রিয়ার দ্বারাও ইথিলীন পাও] যায়। 

0৪757807074 11750 
[ ইথাইল আযোডাইড ] 

(৩) ইখিলীন-ডাই-ব্রোমাইডের কোহলীয দ্রবণ দন্তা-রজসহ (217-085) ভাপিত করিলে 

ইতিলীন উৎপন্ন হয £-- 
(27413175--270-- 02744720795 

[ ইথিলীন-ডাই-ব্রোমাইড ] 

২৫-৯। ইথিলীনের ধর্মঃ ইধিলীন একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহার 

একটি ঈষৎ-মিষ্ট গন্ধ আছে। জলে ইহাব দ্রাব্যতা খুবই কম এবং ইহা প্রায় 

বাতাসের সমান ভাবী । ইথিলীন দহন-সহায়ক নয বটে, কিন্ত উহ! নিজে দাহ্। 

বাতাসে ইহা উদ্জ্বল-শিখাসহ জ্বলিতে থাকে। 
0,ল$4+90১-520087 2780 



হাইড্রোকাবনসমূহ তি 

প্রজ্লনেব ফলে উহা! কার্বন ডাই-অক্মাইভ ও জলে পরিণত হয়। কোঁল- 

গ্যাসে ইধিলীন আছে বলিয়াই, উহা আলোক-উৎপাদনে ব্যবন্ৃত হয়। ইথিলীন 

ও অক্সিজেনের মিশ্রণে আগুন ধরাইয়া দিলে বিক্ফোরণ হয় । 

ইখিলীন অণুতে কার্বন-পরমাণু ছুইটির ভিতর একটি দ্বিবন্ধ বর্তমান। অর্থাৎ 
অণুটি অপবিপৃক্ত । এই জন্য ইখিলীনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সমধিক। 

(১) ইখিলীন সোজাসুজি বহু পদার্থের সহিত যুক্ত হইযা! বিভিন্ন যুত-যৌগিক 
উৎপাদন কবে । হ্যালোজেন, হ্যালোজেন আাসিড, গাঢ সালফিউবিক আযাসিভ, 

হাইপোরক্লোরাস আযাসিড প্রস্তুতির সহিত উহা৷ খুব সহজে সংযুক্ত হয়। এই 
সকল বিক্রিযাঁৰ সময় কার্বন-পবমাণুদ্বযের মধ্যস্থিত ছ্বিব্ধীট খুলিয়া যায় এবং দুইটি 

মুক্ত যোজকেব সাহায্যে সংযোগ সাধিত হয় । যথ1 £-- 

(ক) 03250ন১1 0১ ৮ ন)৫_014,10, -৯ 

[70-075 ৯ 08201-0750) 

0 ০ 

অর্থাৎ 02747 01) - 0274018. [ ইখিলীন-ডাই-ক্রোরাইড ] 

৭) ঘা । 98. দত 985 0দ0ছ ১০ ল 
1720 01. 7850-01 [ইখিলীন রোরোহাইডি,ন ] 

১ রতি ৪ - ঠব50র5350 
[5০ 1350$ 07205058 1 ইথাইল হাইডেশেজেন সালফেট ] 

ঘ) রা ডি _. ধা _ ০76 

[750 1 €োলঠা [ ইথাইল আযোডাইড ] 

(২) বিচর্ণ নিকেলেব প্রভাবে ১৫০০ সেন্টিগ্রেড উষ্কতায় হাইড্রোজেন গ্যাস 

দ্বাব! ইথিলীন বিজ্ঞাবিত হইয়া ইথেনে পবিণত হয। 

07,৮১0, 

(৩) ওজোনের সহিত মিলিত হইয়া ইথিলীন একটি অস্থাধী যৌগিকেব সৃষ্টি 
করে। উহাকে ইথিলীন ওজোনাইড বলে :স 

(175-50705+ 0025 005--02 
| [ইথিলীন ওজোনাইড] 
€শ) 0) -5 0) 
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(৪) পটাসিয়াম পারম্যাঙানেটের জারণের ফলে ইধিলীন গ্লাইকল নামক 
পদার্ে রূপাত্তরিত হয় £-_ 

20%7।1-05+2780 ৮ 207,008) (শ্লাইকল ) 

ইথিলীনের ব্যবহার $ চিকিৎসকের চেতনানাশক (2108650150০) রূপে 

ইথিলীন বাবহার করেন । কাচা ফল কৃত্রিম উপায়ে পাকানোর জন্য ইথিলীন ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধে 

বহুল ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক ভ্রবা “মাষ্টীর্ড গ্যান” (00850510889) ইতিলীন হইতেই 

তৈয়ারী কর! হুয়। ইথিলীন হইতে আলকোহল তৈয়ারী করা হয়। 

২৫-১০। আ্যাসিটিলীন, 045 £ কোলগ্যাসে অতি জামান্য পরিমাণ 
(০*৬% ) আযাসিটিলীন আছে। ইহা ছাড়া, প্রকৃতিতে আ্যাসিটিলীন আর 
বড় দেখা যায় লা। 

প্রস্ততি ১ ল্যাবরেটরী পন্ধতি ই সাধারণ উষ্ণতায় জলের সহিত 
ক্যালসিয়াম কার্বাইডের বিক্রিয়ার ফলে আযাপিটিলীন গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

05051270-0500978), 1053, 

(১) একটি শঙ্কু-কৃপীতে প্রথমে খানিকটা বালু লইয়া উহার উপরে 

ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ছোট 
ছোট টুকরা রাখিয়া দেওয়া হয়। 

কৃপীটির মুখ কর্ক দিয়া আঁটিয়া 
দেওয়া হয়। এই কর্কের সঙ্গে 

একটি নির্গম-নল ও জলপুর্ণ একটি 

বিন্দুপাতী-ফানেল লাগান থাকে 

(চিত্র ২৫ ড)। ফানেল 

হইতে ফোটা ফোটা জল কৃপীর 
মধ্যে ফেসিলে কার্বাইড জলের 

চিত্র ২৫ ও-ত্যাসিটিলীন প্রস্তুতি সংস্পর্শে আসিয়া আযাসিটিলীন 
গ্যাস উৎপন্ন করে। নির্গম-নল দিয়া বাহির হইলে উহাকে জলের উপর 

গ্যাসজারে সংগৃহীত করা হয়। 

এই আসিটিলীনের সহিত হ্বল্পপরিষাণ ফসফিন, আরসাইন, হাইড্রোজেন সাঁলফাইড, 

আমোনিয়া প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে । ফসফিন প্রভৃতির জন্য এই গ্যাসের একটি দুর্গন্ধও থাকে । 
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ব্মনেক লম্ন আসি মিশ্রিত কপার সালফেট জ্ণের ভিতর ছয়! উৎপন্ন গ্যানটি পরিচালিত 

(২) কার্ধন ও হাইড্রোজেন এই মৌল ছুইটিব সংশ্লেষণ দ্বারাও আযসিটিলীন 
পাওয়! যায। একটি শক্ত কাচের প্র | 

তভিৎ-দঘবাবেব মধ্যে বিছ্বাৎক্ষবণ ক 

করা হয় এবং জঙ্গে সঙ্গে কাচেবক 7 

হাইড্রোজেন প্রবাহ পবিচালিত কবা হয় (চিত্র ২৫ চ)। এই অবস্থায় 

তডিৎ-দ্বাবের কার্বনেব সহিত হাইড্রোজেন মিলিত হই! আসিটিলীন তৈঘারী 

২৫-১১। আ্যাসিটিলীনের ধর্ম আ্যসিটিলীন একটি বর্ণহীন গাস। 

বিশুদ্ধ অবস্থায উহাব একটি মিষ্টভ্বাণ আছে। ০০ উষ্ণতায় ও সাধারণ 

আযাসিটোন ভ্রাবকে আযাসিটিলীন অত্যন্ত দ্রবণীয়। আযসিটিলীনকে সহজেই 
'তবলিত কব! যায বটে, কিস্ক তবল আসিটিলীন বিস্ফোবক। এজন্য 

জবীভূত কবিয়া লওষ1 হয়। আযসিটিলীন অপবেব দহন-্সহাযক নয়। যদি 

'একটি সরু নলেব মাথায় বাভীসর ভিতব আযসিটিলীন জালাইফ। দওয়। হয় 

বিকিবণ কবে। বাতাসের পরিবর্তে ধরি এইভাবে অক্সিজেন গ্যাসের ভিতব 

আসিটিলীন জলিতে দেওয়া হয তবে যে অক্সি-আযসিটিলীন শিখা পাওয়া যায় 

জন্য, বা! ছুইটি ধাতু জ্জাডা দিতে এই অঝ্মি-আযাসিটিলীন-শিখা ব্যবহৃত হুয। 
আসিটিলীন ও 'বাতাসেব মিশ্রণ কিন্ত আগুনের সংস্পর্শে আসিলে প্রচণ্ড 

() ইধিলীনেব মত আযাসিটিলীনও একটি অপবিপৃক্ত হাইড্রোকার্বন। 
ইহাব অগুতে কার্বন পরমাণু দুইটির ভিতর একটি ত্রিবন্ধ আছে, সেইজন্য 

করিয়! এই সকল অপঞ্জব্য দূর করা হয় এবং বিশুদ্ধ আযসিটিলীন সংগ্রহ করা হয়। 

মোবে ছুইটি গ্যাস-কার্বনের 

প্লোবেব ভিতর দিয়া একটি বিশুদ্ধ চিত্র ২৫চ--আ্যাসিটিলীনের সংক্লেষণ 

হয। 204,705, 

চাপে জলে উহাব সমাধতন পবিমাণ আযাপসিটিলীন দ্রবীভূত হয়, কিন্ত 

আযাসিটিলীন স্থানাস্তবে পাঠানোব সময সবাই অতিবিক্ত চাপে আমিটোনে 

তাহ? হইলে উহা! উজ্জল আলো! সহকাবে জলিতে থাকে এবং প্রচুব তাপ 

তাহাব উষ্ণতা প্রায় ৩৫০০০ সেন্টিগ্রেড। এই কাবণে, বিভিন্ন ধাতু গলানোর 

বিশ্ফোরণ হয় । 2025 4+505-400572750 

'্যাসিটিলীন যৌগটি অস্থায়ী ধরণের এবং বিশেষ জক্রিষ। বহুরকম .পদার্থের 
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সহিত উহা! যুত-যৌগিক সৃষ্টি করে। বিভিন্ন বস্তর সহিত সংযুক্ত হওয়ার সময় 
ইহার ত্রিবন্ধ পরিবত্তিত হইয়া উহাদের চারিটি যোজ্ক মুক্ত হইয়া থাকে। প্রথমে 
ছুইটি এবং পরে আরও দুইটি যোজক এইভাবে রাসায়নিক সংযোগে অংশ গ্রহণ 
করে। যথা £- 

(১) নি 81. 15091-,1 
| + |  স্ ॥ 

136 1১৪ 03 

[7091 3 [095 

] -ঁ 7 
17081 [70132 

(২) 130 আন 0781 স্াওা ০22 
শি | ৯ | 

০0৬ 0179 নও 

(৩) 0 লও 072 2 ০7৪ 

॥ --৯ |. ৯] [ ইখেন] 
0 খে তন 

এই বিজারণ-ক্রিয়াতে বিচর্ণ নিকেল প্রভাবকরূপে ব্যবহৃত হয়। 

(11) আযসিটিলীন ও ক্লোরিনের বিক্রিয়টি অত্যন্ত প্রচ গুতার সহিত সম্পাদিত 

হয়। বস্ততঃ, আযনিটিলীন জারিত হইয়া কারন ও হাইড্রেক্লোরিক আমিভে 
পরিণত হয়:  02724+015-204+270 

কিন্ত “কাইজেলগুড়” (%1518918:) চুর্ণের উপস্থিতিতে ক্লোরিন গ্যাস ধীরে 
ধীরে আযাসিটিলীনের সহিত যুক্ত হইয়া টেট্রাক্লোরো-আযাসিটিলীন উৎপন্ন 
করে :_ 02051-2015-502750, 

(8) লঘু সালফিউরিক আযসিড (২*%) এবং মারকিউরিক সালফেট 
ভ্রবণের ভিতর দিয়া আযাসিটিলীন পরিচালিত করিলে উহা জলের সহিত সংযুক্ত 
হইয়! আযাসিট্যালডিহাইডে পরিণত হয় £__ 

8151 0) 
|! 7 320 ল | 
তোল ৪1১. 

(৮) আযামোনিয়া-যুক্ত সিলভার বা কপারের লবণের দ্রবণের ভিতর 
আযসিটিলীন গ্যাস পরিচালিত করিলে যথাক্রমে উহাদের ভিতর হইতে 

সিলভার ও কপার আযসিটিলাইভ অধপক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। 
2০05৯ + 0১5১ + হাল 0 28505 +21750+ থবোলুঞাব0৯ 

08501,4-087,1 2াবান07- 05505127504 বোন] 

[ আসিটিলীন টেট্রাব্রোমাইড ] 

[ ইথিলীন ডাইব্রোমাইড ] 
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এই বিক্রিয়ার সাহায্েই সাধারণতঃ আযাসিটিলীন পরীক্ষা করা হয় এবং 
উহার অস্তিত্ব জানা যায়। ইথিলীন বা মিথেন এইকপ বিক্রিয়া! করে না। 

(৮) একটি তপ্ত নলের ভিতর দিয়া আাসিটিলীন গ্যাস প্রবাহিত করিলে 

বেনজিন পাওয়া! যায়। এই পরিবর্তনে বস্ততঃ তিনটি আযাসিটিলীন অণু.একত্ 

যুক্ত হইয়া একটি বেনজিন অণুতে পরিণত হয় :--90%75- 0৪075 

তোল তেল 
২ /  ২উ 

তেন পুন থেন ঠেলু 
অর্থাৎ ॥ _া ॥ ] 

0ল তেন তোল লু 

// ১৬:::% 
তো ]্মে 

কোনও পদার্থের এইবপ একাধিক অনু একজ্র সংযুক্ত হইয়া যখন অপর' 
একটি পদার্থে পরিণঠ হয, তখন উহাকে বহু-যৌগিক বলা যাইতে পারে। 
এইরূপ বিক্রিয়। ণ্বহু-স'যোগ-ক্রিয়া” (1৯01976252607) নামে পরিচিত। 

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই বহু-সংযোগের ফলে নৃতন অণুটির আণবিক গুরুত্ব' 
পূবেকার অনুব গুরুত্বের কোন সরল গুণিতক্ হইবে, কিন্তু উহাদের উপাদান 

মৌলসমূহের ওজনেব অন্গপাঁত একই থাকিবে। 

আাসিটিলীনের ব্যবহার 2 আযসিটিনীনের আূুনক রকম বাবহার আছে। 

কে) আযমিটিলীন বিভিন্ন জৈব-যৌগ্িক প্রস্তুত কবিতে প্রয়োজন হয় । যথা-_আ্যামিট্যালডি- 

হাইড (073000 ), আপিটিক আসিড (03000 ), হেক্সাক্রোরো। ইথেন (08018), 

জৈবদ্রাবক ওয়েস্ট্রন (%/53001, 0275014) ইত্যাদি । (খ) আলোক উৎপাদনেও আযাসিটিলীন 

ব্যবহার কর! হয়। (গ) অক্সি-আ্যাপিটিলীন শি! উৎপাদনে প্রচুর ম্পসিটিলীন প্রয়োজন । 

€ঘ) কৃত্রিম রবার প্রন্ততিতেও আযসিটিলীনের প্রয়োজন হয়, ইত্যাদি । 

তুলন। 8 আমর! মিথেন, ইথিলীন ও আযাসিটিলীন--এই তিনটি হাইডড্রোকাবনের 

বিষয় আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু হাইড্রোকার্ধন হইলেও উহাদের পরম্পরের মধ্যে যথেষ্ট 

পার্থক্য আছে। ইহাদের মধ্য মিথেন পরিপৃক্ত যৌগ, কিন্তু অপর দুইটি অপরিপৃক্ত। নুতরাং 
মিথেন নিক্ষিয়, কিন্তু আঁপিটিলীন ও ইথিলীন থুব সক্রিয় । 

(১) কব্রোমিন মিথেনের সহিত ক্রিয়া করিয়া হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করে মাত্র, কিন্তু, 

ব্রোমিন ইখিলীন ও আসিটিলীনের সহিত যুক্ত হইয়! যুত-যৌগিক উৎপাদন করে। 

(২) হাইড্রোক্লোরিক আসিডের সহিত মিথেনের কোন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু ইখিলীন ও 

'সযাসিটিলীন উহার সহিত সংযুক্ত হয়। 
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(৩) গাড় [2504 ছার। মিথেন আত্রাস্ত হয় না, কিন্ত ইখিলীন ও আপিটিলীন উহার সহিত 

যুক্ত হয়। 

(৪) আমোনিয়া-যুক্ত কিউপ্রাদ ক্লোরাইডের মহিত মিথেন ও ইধিলীনের কোন বিক্রিয়া 

হয় না, কিন্তু আসিটিলীন উহা হইতে লাল অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে। 

€) বযোমিনের জলীয় প্রবণ আযাপিটিলীন ও ইখিলীন দ্বার! বিরঞ্জিত হয়, কিস্ত মিথেনের সেই 
ক্ষমতা নাই । 

জ্বালানি গ্যাস 
বিবিধ রাসায়নিক শিল্পে, যানবাহন পরিচালনে এবং গৃহের সাঁধাবণ কাজে 

প্রচুর তাপ-শক্তির প্রযোজন হয়। সৌরকিবণ হইতে বা বিদ্বাৎ-শজির সাহায্য 
অবশ্য তাপ-শক্তি পাওয়া যায়, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ুপ্রকারের দাহ্বস্ত 
পোডাইয়! তাপ-উৎপাদন কর! হয। এই দাহাবস্তগুলি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় 
হইতে পারে। সাধারণ উনানে, ধাতু-নিষ্কাশনের চুললীতে, রেলের ইঞ্জিন 

প্রভ়ৃতিতে কঠিন ইন্ধন কয়লা, কাঠ প্রভৃতি ব্যবন্ধত হয়। পেট্রোল, কেরোসিন 
প্রতৃতি তরল জালানিসমূহ মোটবের ইঞ্জিন, স্টোভ ইত্যাদিতে ব্যবন্ধত হয়। 
গ্যাসীয় ইন্ধনের প্রচলন অপেক্ষাকৃত আধুনিক, কিন্তু উহা! দ্রুত প্রসারলাভ 
করিতেছে। অনেক বকম রাসাযনিক শিল্প ছাডাও গৃহস্থের কাজে গ্যাসীয় 
ইন্ধনের প্রযোগ আজকাল দেখা যাইতেছে। বিশেষ কয়েকটি গ্যাদ জালানি- 
রূপে ব্যবস্থত হয়, যথা £-_ 

(৯) কোল গ্যাস, (২) প্রডিউসার গ্যাস, (৩) ওয়াটার গ্যাস (৪) সেমি- 
ওয়াটাব গ্যাস, (৫) অধেল গ্যাস। 

২৫-১২। কোল গ্যাপ (০০1 £85) £ খনি হইতে যে “কাচা কয়লা” 
পাওয়া যায় তাহাতে মৌলিক কার্বনের অংশই অবশ্য বেশী, কিন্তু উহার সহিত 
অনেক জৈবপদার্থও মিশ্রিত থাকে । বাতাসেব অবর্তমানে কাচ! কয়লার 
অন্তধূমপাতন করিলে এই সকল জৈবপদার্থ বিযোজিত হইয়া গ্যাসীয় অবস্থায় 
পাতিত হয়। এই উদ্থায়ী পদার্থ হইতেই কোল গ্যাস পাওয়া যায়। 

অগ্নিসহ মৃত্তিকার বড় বড় বকষস্ত্রে বা অগ্নিপহ-ইষ্টকের চতুক্ষোণ প্রকোষ্ঠে 
কয়লার অন্তধূমপাতন অম্পাদিত হয়। এই প্রকোষ্টগুলি দৈর্ধযযে ১২-১৫? ফুট, 
উচ্চতায় ৮-১*' ফুট এবং ২' ফুট প্রস্থ হয়। এই রকম একত্রে প্রায় ২*-২৫টি 
প্রকোষ্ঠ থাকে৷ উহাদিগকে চারিদিক হইতে জালানি-গ্যাস লাহায্যেই উদ্তগত 
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করার ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কলার টুকবাতে 
ভন্তি কবিয্না লওয়া হয় এবং উহার চাবিদিক মাটির প্রলেপ দ্বারা বন্ধ করিয়া 

দেওয়া হয় যাহাতে বাতাস ভিতরে প্রবেশ কবিতে না পারে। এই প্রণালীতে 

যে কোলগ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহাবই কিয়দ্রংশ বাতাসেব সহিত পোড়াইয়া এই 
প্রকোষ্ঠগুলিকে উত্তপ্ত কবা হয। প্রায় ১০০০০ ডিগ্রী উষ্ণতায় সচবাচব 

অন্তর্মপাতন সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ হইতে উদ্ধায়ী পদা্থসমূহ 
উপবেব একটি নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া আসে । অম্ুদ্বাধী কোক প্রকোষ্টে 

পড়িয়া থাকে। কার্বনেব কিছু অংশ ভধ্বপাতিত হইয়া প্রকোষ্ঠের উপবিভাগে 

সঞ্চিত হয়। ইহাই গ্যাস-কার্বন। 

অস্তধূমপাতনেব ফলে কপ হইতে যে গ্যা উৎপন্ন হয় তাহাতে বাম্পীভূত 
অবস্থায যথেষ্ট আলকাতরা থাকে এবং আব্ও অনেক প্রকাব গ্যাস থাকে; 

যথা, 0, 0874) 09৯১ 1759, এর], 00, বরও প্রভৃতি । উদ্বাধী 

গ্যাসসমূহ নিষ্রান্ত হইযাই প্রথমে একটি আংশিক জলপুর্ণ সিলিগুারে প্রবেশ 

কবে এবং জলেব ভিতব দিযা প্রবাহিত হইযা যাষ (চিত্র ২৫ ছ)। অতঃপব 
গ্যাস পৰ পব কতকগুলি শীতব-নলেব ডিতব দিযা পবিচালিত হথ। এই শীতক- 

নলগুলি একটি ট্যাঙ্কে সহিত যুক্ত থাকে। ঠাণ্ডা হওযাব ফলে প্রায় সম্পূর্ণ 
আলকাতরাটুকু এব* জলীয় বাষ্প তবল হইবা ট্যাঙ্কে সঞ্চিত হয়। কোন কোন 

গ্যাস জলে দ্রবীভূতও হইয়া যায। ট্যাক্কেব ৩বল পদার্থ দুটি স্তবে পৃথক হইয়া 
পডে। নীচের অণে আলকাতব1 জমিয়া থাকে এবং উহ্াব উপবিভাগে একটি 

জলীঘ অংশ পাওযা যায । এই জলীয অংশে আমোনিম়া দ্রবীভূত থাকে এব* 

ইহা “আযমোনিষাক্যাল লিকব+, (40222032091 11000£) শামে পরিচিত। 

ইহার পব একটি কোক বা পাখবেৰ প্লেটে পরিপূর্ণ উচ্চ-স্তস্তে গ্যাসটিকে 
যথাসম্ভব লে ধৌত করা হয়। ইহাব পবেও গ্যাসের ভিতব কিছু সালফাব- 
ঘটিত যৌগ থাকে ।, জালানি-গ্যাসে কোন সালফাব যৌগ থাকা অবাঞ্ছিত। 

স্লৃতবাং উহাকে দুব করার জন্য গ্যাসটিকে আর একটি ছোট স্তস্তের ভিতর দিয়া 
প্রবাহিত কবা হয়। এই স্তম্তটিতে কয়েকটি তাকেব উপর ফেরিক হাইড়ল্সাইড 

রাখা হয। ফেরিক হাইড্রক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড শোষণ কবিয়া লয়। 
এইবপে শোধিত হওয়ার পর যে গ্যাস পাওয়1 যায় তাহাকেই কোল-গ্যাস বল। 

হুয় এবং উহাকে বড় বড় গ্যাস-ট্যান্কে সঞ্চিত করা হয় এবং প্রয়োজন অন্গযায়ী 
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বিভিন্ন জায়গায় পরিচালিত করা হয়। যে পরিমাণ ওজন কয়লার অন্তধূমপাতন 
করা হয় তাহার প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ কোল গ্যাস পাওয়া যায়। 

ফেরিক হাইড্রল্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড দ্বারা ফেরিক নালফাইডে পরিণত হয়। তখন 

উহাকে ম্প্টে-অকাইড (990 08106 ) বলে 

2075 (013)54-37759-55893+67720 
স্পেন্ট-অল্লাইড বাতাসে রাখিয়া! দিলে ধীরে ধীরে আবার ফেরিক হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয় 

এবং সালফার পাওয়া যায়। 

21789594-30947-61720--4565 (07)3765 

এই ফেরিক হাইকুড্রাইড পুনরায় ব্যবহার করা যায়। 

অনেক ক্ষেত্রে ফেরিক হাইঈউরক্লাইডেব পরিবর্তে কলিচুন (31815 1100৩ ) ব্যবহৃত হয় £ 
0৪ (013)24-27255-05 (917)57 2750 

বর্তমানে কোন কোন ফ্যাটুরীতে কোল-গ্যামকে সোড। এবং সোডিযাম থায়ো-আর্সেনেটের 

দ্রবণের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিষ! উহার 1325, 170খৈ প্রত্তৃতি দূরীভূত হয়। 

কোল-গ্যাসে সাধারণতঃ শিক্পলিখিত গ্যাসসমূহ থাকে £ 

মিথেন ৩০-৩৫% $ হাইড্রোজেন, ৪৫-৫০%; ইথিলীন, 87; কার্বন 
মনোক্সাইড, ৫-১০০০ 3 নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি, ৫-৮% 

কোল-গ্যাস সাধাঁবণনঃ তাপ উৎপাদনে জন্যই প্রযেগ করা হয়। কিন্ত 

ইথিলীন প্রভৃতি থাকার জন্য সময় সমষ ভাম্বর জালির সাহায্যে উহ! আলোক- 

উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয। 

কয়লার অন্তরূমপাঁতনের ফলে কোক, গ্যাসকার্ব, আলকাতবা, আযামো- 
নিয়াক্যাল লিকর এবং কোল-গ্যস-_প্রধানতঃ এ পাঁচটি পদার্থ পাওয়। যায়। 
ইহাদের প্রত্যেকটিই খুখ মূল্যবান এবং নান! রকম রাসাধনিক শিল্পে গ্রয়োজনীয়ু। 

জৈব-জাতীয না হইলেও, অন্ান্ জালানি গ্যাস সম্পর্কে এখানে আলোচনা 
করা সমীচীন হইবে । 

২৫-১৩। প্রডিউসার গযাস” (9৮1০৫৪০৪3৪5) : প্রডিউসার গ্যাস 

নামক জালানি প্রধান কার্বন মনোক্সাইভ ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ। শ্বেততণ্ত 
কোকের উপর দিয়! নিয়ন্ত্রিত পরিমাণ বায়ু পরিচালিত করিলে যে গ্যাস-মিশ্রণ 

পাওয়া যায় উহাই প্রডিউসার গ্যাস। একটি বিশেষ রকমেব চুজীতে ( চিত্র 
২৫ জ)উত্তপ্ত কয়লা লইয়া উহার নীচের দিক হইতে বাধু প্রবেশ করান হয় । 
উপরের একপাশের নির্গম-নল দিয়! প্রতিউসার গ্যাস বাহির হইয় যায়। এমন 
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পরিমাণে বাসু দেওয়া হয় যাহাতে কার্বন পুড়িয়! কার্বন মনোল্সাইডে পরিণত হয়? 
যদি কোন কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাহা হইলেও উহা উত্তপ্ত কোকের 
সংস্পর্শে বিজ্ঞারিত হইয়া কার্বন মনোক্সাইভে পরিণতি লাভ করে। নাইট্রোজেন, 
অপরিবত্তিত অবস্থা থাকে। 

204-08-200+54 0515. 
0+০0৪-00১4-94 0215. 

0109 4 0-2010--40 0515. 

প্রডিউদ্বাব গ্যাসেব বিভিন্ন উপাদানগুলিব মোটামুটি আয়তন-অন্গপাত £__ 

নাইট্রোজেন__-৬২%, কার্বন মনোক্াইড--০০%, হাইড্রোজেন_-৪%, কারন 
ডাই-অক্মাইড ইত্যাদি--৪%। 

জালানি হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সময প্রভিউসার গ্যাসের 00 এবং [ুঃ 

বাতাসেব অক্সিজেনেব সাহায্যে পুড়িয়া যায় 

এবং যথেষ্ট তাপ উদিগবণ কবে £-- 

2004+002-52010)5 47156 215, 

অন্যান্ত জালানিব তুলনায় প্রডিউসাব 
গ্যাসেব তাপ-উৎপাদন-ক্ষমতা খুব বেশী নয়। 

কিন্তু সহজে প্রস্তত কবা যায় বলিয়া 

ধাতুনিষ্ষাশন প্রক্রিযাতে ও গ্যাস-ইঞ্জিনে 

প্রীযশঃই ইহই। ব্যবহৃত হ্য। প্রডিউসাব 

গ্যাস যেখানে ব্যবহাব করা হয় প্রয়োজন 

কালে দেখানেই উৎপার্দন কবিযা লওয়া 

চিত্র ২৫জ-_প্রডিউসাব গাস উৎপাদন হয এবং উত্তপ্ত গ্যাসই ব্যবহাব কর! হয। 

২৫-১৪। ওয়াটার-গযাস (৮366৮ 8৭5): লোহিত-তপ্ত কোকেব 

উপর দিয়া স্টীম পবিচালন1 কবিলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফন্দে কার্বন মনোক্সাইড 

ও হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। ইহাকেই ওয়াটার-গ্যাস বলে। 

0+-07,0-:00+8.--29 0. 

ইহারা উভয়েই দাহ্বস্ত, সুতরাং ওয়াটার-গ্যাস জালানি হিসাবে বিশেষ 

মূল্যবান। মোটামুটি ওয়াটাব-গ্যাসের বিভিন্ন উপাদানের আয়তন-অনুপাত ১. 
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হাইড্রোজেন--৫২%, কার্ধন মনোক্সাইড-_-৪*%, নাইট্রোজেন_-২%, কার্বন 
ডাই-অক্মাইড-_-৪%, মিথেন_-১% ইত্যাদি । 

ওয়াটার-গ্যাস প্রস্তত-কালে যে বিক্রিয়াটি নিম্পর হয় উহা! তাপগ্রাহী। ফলে 

কিছুক্ষণ বিক্রিয়াটি হওয়ার পরই কোকের উষ্ণতা অনেক কমিয়া যায় এবং আর 

কার্বন মনোক্সাইভ ও হাইড্রোজেন পাওয়া যায না। সুতরাং কিছুক্ষণ জ্টীম 
পবিচালিত কবি] ওয়াটাব-গ্যাস তৈয়াবী করা হইলে পব অপেক্ষাকৃত কম উহ 

কোকেব উপব দিয়! বাযু পরিচালনা কবা হয়। ইহাতে প্রডিউসাব গ্যাস হয় 
এবং আবাব কোক তণ্ত হইযা উঠে। পুৰবাক়্ স্টীম পবিচালনা কবা হয়। 

এইভাবে ক্রমান্বযে স্টীম ও বাযুব প্রবাহ দ্বাবা যে জ্ালানি পাওয়া যায তাহা 
বস্ততঃ ওযাটাব-গ্যাস ও প্রডিউসাব গ্যাসেব মিশ্রণ-ইহাকে সেমি-ওয়াটার- 
গ্যাস বলে। কোন কোন সময বাধু ও স্টীম প্রয়োজনীম্ম অনুপাতে একক্র 

পবিচালিত কবিয়াও সেমি ওয়াটাব-গ্যাস উৎপন্ন করা হয । 

ওযাটাব-গ্যাস যখন জালান হয তগন উহা হইতে কোন উজ্জ্বল আলোক 

পাঁওষ| যায শী । আলোক-উৎপাদক বপে ব্যবহাব কাব জন্য ওষাটাব-গ্যাসের 

সহিত আজকাল খনিজঠৈল-বাম্প মিশ্রিত কবিষা লওয়া হয। উত্তাপে 

খনিজতৈল-বাম্প বিযোঞ্জিত হইযা লঘু হাহড্রোকাধনে পবিণত হঘ। এখন এই 

হাইড্রোকার্বন-যুক্ত ওযাটাব-গ্যাস ভাম্বব থোবিয়াম জালিব উপব জাল।ইলে 
ধা 02 

্স্কি ৰ £ ্ 

রর রর রি রে ্ পর রি রি রে পাকা 
রি আতা পা 
রর পা ঠা 

অজ 2 ৰ্ 
রে আত পাবা £ ৩ রর রি অউউজউ পাও 
রা তাত পে 

স১১১৯১৬৬৯৯১৯৬৬৬৯১১১১১১১১১১১১১১১২ ১১১ 

রি ্ রগ রে রে রে বা ্ র 0 পু ৩০০ আই র্ 25০৫৯ রর রর পে তত 7. রে রি ্ ৫ - টম 
জা 

কে 

চিত্র ২৫ ঝ--কারবিউরেটেড ওয়াটার-গ্যাস 

উজ্জল আলোক উৎপাদন করে। হাইড্রোকার্বন-মিশ্রিত ওয়াটাব-গ্যাসকে 

কারবিউরেটেড ওয়াটার-গ্যাস বলে (চিত্র ২৪ঝ )। 

বস ৪ 
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২৫-১৫। অয়েল-গ্যাস (01 08$) 2 পেস্্রেল, 'কস্টেিগ্র প্রভৃতি 
খনিজ-তৈল ফোটা ফোটা করিয়া লোহিত-তন্ত কোন লৌঙ্জান সুুলিলে উহা 

স্টেট 

নু 

৮৮৮27227757 

র্ 

শ2০ ০৫6৫ ঠ 

|] " 

২ টি টি 

লব রর 
লব রর 

রর রর 
রি 1 

্ ্ 
রে হি রর 

রে রে 

চিত্র ২৫ ঞ-_অযেল গ্যাস প্রস্ততি সস 

তৎক্ষণাৎ বিযোজিত হইয়! বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন গ্যাসে পবিণহ হ্য। সাধাবণ 

ল্যাবরেটবীতে এই অযেল-গ্যাস অনেক সমধ বুনসেন দীপ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত 

হয়। ২৫ চিত্রে অযেল-গ্যাস প্রস্তিব একটি মাটামুটি ব্যবস্থা দেখান হইল । 

বল। বাহুল্য, বিভিন্ন গ্যাীয় উন্ধনের তাপ উৎপাদনী শক্তি এক নহে। ইহার কাৰণ ভিন্ন 

ভিন্ন হ্বালানি-গ্যাসের উপাদান ও তাহাদেৰ অনুপাত বিভিন্ন । উহাদের মোটামুটি তাপনমূল্য 

নিয়ে দেওয। হইল £-- 

প্রতি ঘন ফুটে, প্রডিউনাঁব গ্যান_-১৪২ ব্রিটিশ তাপীয় একক (8. শা. 0) 

ওযাটার গ্যাস-- ৩** » রর 

কোল-গ্যান-- ৫৬৬ », র্ রঃ 

এক পাউণ্ড জল এক ডিগ্রী ফাপ্সেনহাইট তাপিত করিতে যে তাপের প্রযোজন ই্াকে ব্রিটিশ 

তাপীয একক বলে। 

২৫-১৬। দহন ও শিখ! £ যেসমস্ত রাসাযনিক ক্রধার সময তাপ ও আলোক 

উভয়েরই সৃষ্টি হয, তাহাদিগকে দহন-ক্রিষা বলে । কাবধন মনোক্সাইড, মোম, কেরোপিন প্রভৃতি 

পুড়িবার সময় দেখ! যায তা”প-হুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আলোকও উৎপাদিত হয়। সুতরাং, এগুলিকে 

দহন-ক্রিয়। বল! যাইতে পারে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্সিজেণের সহিত সংযোগের ফলে ব৷ 

ারণের ফলে আলোক উৎপন্ন হইতে দেখ! বায়। এই জন্ত আলোক উৎপাদন না হইলেও 

কোন কোন সময় অক্সিজেনের সাহায্যে জারখক্রিন্নাকেই দহন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। যেমন, 
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শরীরের অভ্ান্তরে খাঁঘত্রব্যের জারণকে প্রাযই মৃদ্ু-নহন বল! হর, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত তাপ- 

উদ্গারী বিক্রিযাতে আলে বিকিরগ হয় তাহাধিগকেই শুধু দহন-ক্রিয়া বল বায়। বেমন, স্বেত 

ফসফরাস ও আয়োডিন মিশ্রিত করিলেই উহীর! জুলিয়া! উঠে এবং কসফরান আয়মোডাইডে 

সরিণত হয। ইহা দহনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যদিও তাতাতে অলিজেনের সংস্্ব 

নাই । 

অতএব, ষে কোন দহন-ক্রিঘাতে দুইটি বিক্রিষক অংশ গ্রহণ 

করিয়া! থাকে। সাধারণতঃ উহাদের যেটি আপাতনৃষ্টিতে জবলিয়। 

আলোক উৎপাদন করে তাহাকে দাহ বন্ত বল! হ্য়। অপর 

যে পদার্থের আবেষ্টনীতে বা আবশাওযায দহন-ক্রিযাটি নিপ্পন্ন হয় 

তাহাকে দহন-সহাীযক বলিযা গণ্য কর। হয। যেমন কোলশগ্যান ও 

হাইড্রোজেন যখন বাতাসে বা অক্সিজেন জ্বলিয়া। থাকে.” তখন 

কোল-গ্যাস ও হাইড়োজেনকে দাহ) পদার্থ মনে কর! হয় এবং বাতাস 

অথব। অকিজেনাক দহন-সহায়ক বলা তয। 

ডুইটি গ্যালীয পদার্থ যখন দ্হন-ক্রিযাতে অংশ গ্রহণ করে তথন 

যে স্বানটুকু হইতে উহাদেদ বাসাধশিক ক্রিয়ার ফলে আলোক- 

উৎপাদন ভয তাহাকেই শিখ! বলে। মোমবাতির শিখা! বলিতে, 

মোমের বাপ্প সে স্থানটকৃব ভিতর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হুইয। 

আলে! বিকিব কবিয়া থাকে, তাহাই মোমেব শিখা । 

কোল-গ্যাস, হাইড্রোকাবন, মোম প্রস্তর শিখী মোটামুটি চারিটি অংশে বিভক্ত কবা চলে। 

১0১) শিখাটিব প্রা মধাস্থলের অভ্যন্তবভাগে একটি ঈষৎনৃশ্ঃ মণ্ডলী 

থাকে। এখানে অপরিবতিত গাস অথবা অগ্পাধিক বিযোজিত হাইড্রোকাবন 

বাপ থাকে। এই অংশে একটি দেশলাইযেব কাঠি প্রবেশ করাইয়। দিলেও 

উহ! প্রজ্বলিত হইবে না । 

একটি সক কাচের নলের একটি মুগ এই অংশে রাখিযা। বাঁহিবের অপর 

মুখটিতে আগুন ধবাইয| দিলে উহা! জ্বলিতে থাকিবে । অর্থাৎ এই স্থানের 

অপরিবর্তিত গ্যাস সক নল দিয়া আলযা বাতানে প্রশ্থলিত হইতে থাকে 

€ চিত্র ২৫ট)। 

(২) শিখার অধিকাণশক্জ্ান জুডিযা যে উদ্ফ্বল আলে।ক-যুক্ত হলুদ 

ংশ দেখা যায সেখানে হাইড্রাকার্ধনের আশ্শিক দহন হঘ এবং খুব হুক এরি 

কাধন কশাব জন্য এরীপ উজ্ছুলতার স্থষ্টি হয। একটি পর্সেলীনেব বেসিন আমোনিযা- 
এই অংশে ধরিলে সহজেই উহাৰ গাযে কালে। কার্ধন জমিধ। যায়। শিখ 

(৩) সমস্ত শিখাটির চতুর্দিকে ঈষৎ নীলাভ একটি আবরণ দেখ যায়। এখানে দহন সম্পূর্ণ 
হইয়া দাহাবন্ত জলীয় বাপ্প এবং কার্বন ডাই-অঞ্জইডে পবিণত হয়। 

0০021 025 ৮%] 

চিত্র ২৫ট-_বাতাসের 
দহন 
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(8) শিখার গোড়ার দিকে খুব ছোট একটু গাঢ নীল অংশ থাকে এখানেও অবশ্ঠ দইন- 
কির সম্পূর্ণ হইয়া! থাকে । 

বুনসেন দীপে যখন কোল-গ্যাস পোড়ান হয়, তথন 

দীপের ভিতরেই উহার সহিত বাধু মিশ্রিত কবিয়া দেওয়া 

হয। এই শিথাতে দীপের মুখে একটি ছোট নীল অংশ 
থাকেশ-উহাঁতে অপরিণঙ কোল-গ্যাস থাকে । তাহার 

উপবের জযৎ নীলাভ অংশে কোল-গ্যাসেব আংশিক দহন 

হয এবং বাহিবেৰ প্রা বর্ণহীন বড অ*শে এই দহন সম্পূর্ণ 

হ্য। কিন্তু বুনসেন দীপেব মধ্যে যদি বাধু দেওযা না হয় 

তাহা হইলে দন সম্পূর্ণ না হওযাব জন্য একটি ভুদা কয়লার 
ধোঁযাযুক্ত হলদে আলোকশিখা পাওয়া যায়। 

২৫-১৭। শ্ঞালোজেন প্রতিস্থাপিত 
হাইড্রোকার্বন £ পূর্বেই দেখিযাছি, হাইড্রোকাবনের 

হাইড্রোজেন পবমাণুগুপি হালোজেন দ্বাব। প্রতিস্থাপন কা সম্ভব । এক বা একাধিক 

হাইড্রোজেন পবমাণু বিভিন্ন হাপোজেন দ্বাবা প্রতিস্থাপিত কবিয়া শত শত নৃতন 
যৌগেব স্থাষ্টি কবা হইযাছে। যেমন £-_- 

চিত্র ২৫ড 

0ন)া-মিথাইল আযোডাউড 0014 কার্বন টেষ্াক্লোবাইড 

07581--ইথাইল ব্রোমাইড 07701 ব্রে।রোফর্ম 

(24015 ডাইব্লোবে। ইতেন 0274812- ইথিলীন ডাইব্রোমাইড 

27014 টেট্রারৌবে। ইথেন 717 আযোছোফর্ম 

05016--হেক্সাক্লৌরো। ইথেন ইত্যাদি 

সচবাচব আলকোহলেব উপর কসফবাস হ্ালাইডেব ক্রিয়াব সাহায্োই 

আযালকিল হ্ালাইড উৎপাদন করা হয। যেমন, 

7017-00-05 011 017 5001, 
৮0৮ যে কোন পদার্থে 07 মূলককে 01 দ্বারা প্রশ্ম্থাপিত কবে। অন্যান্য 

ফসফবাস হালাইডও অন্ুর্ধপ বিক্রিয়। কবে__- 

চা) 1 3020507- 20৮নছা + 3১০২, 
7১33 + 30278501775 30275814780. 

2919 + 307807৮3075 + 8302, 

বিভিন্ন আযালকিল হালাইডের রাসায়নিক ধর্ম একই রকমের। নানা! রকম; 
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'বিকাবকের সাহায্যে উহাদেব হালোজেন পরমাণুট প্রতিস্থাপন করা সম্ভব । উদাহরণ 
স্বৰ্প ইথাইল আযোডাইডেব বিক্রিয়াগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে :-- 

ইথাইল আয়োডাইভ £ 
(১) জাষমান হাইড্রোজেনেব সহিত (2+01) 

0১নঢা+2ন-ানা 10275 [ইখেন] 

(২) পসোডিযামেব সহিত [ ইথিবীয দ্রবণে ] ২-_ 

02722 7 075 লহবি217-04019 [ বিউটেন ] 

ইহাকে “ভার্জ-প্রক্রিযা” (৬৬ এতে 58০0০: বলে। 

(৩) দ্তাবঙ্জঃ সহযোগে (উত্তপ্ত অবস্থায ) £-_- 

20275] 1220-2215 102135--2- 0হাতত [জিঙ্ক ইথাইল ] 

(৪) ম্যাগনেসিবাম ধাতুব সঠিত [ ইধিবীয ভ্রবণে ] 

0১10 1 ৩০ 0) 
[ ইথাইল ম্যাগনেসিয়াম আয়োডাইড ] 

(৫ কষ্টিক পটাসেব লী দ্রবপ্ণব সহিত £-_ 
ঢা ঘটল] 10ন্গণন [ ইথইল আলকোহল ] 

কস্টিক পটাপেব কোহলীষ দ্রবণেব সভিত 2--* 
040,701 0-ঘতা 113,0+057৮-0-৫27, 

[ ইথার] 

পটাসিষাম হাইড্রোসালফাইডেব সভিত £-_ 

0707-1৩লি ৮ ঘ1023591র.: [ইথাইল হাইড্রোসালফাইড 1 

(৬) আযমোনিক়া এবং ছু0োখ-এব কোহলীধ জ্রবণেৰ সহিত £_ 
07517 7087 [ ইখাইল আ্যাষিন ] 

00নতা 1াব-]10,৮১0থে [ ইথাইল সাধনাইড] 
(৭) সিলভার নাইট্রাইটের সহিত £-_ 

0757 4-4১20- 4৪] 02ন5াব08 [ নাইট্রো-ইথেন ] 

অতএব, আলকিল হ্যালাইড হইতে নানাপ্রকাৰ যৌগ উৎপাদন সহজেই সম্ভব । 
অপেক্ষাকৃত নিক্ষিম্ন প্যাবাফিন হইতে বিভিন্ন প্রকার যৌগ পাওয়ার একটি উপায়, 

উহাদের আযলকিল হাল।ইডে পরিণত করিয়া উপযুক্ধ বিকাবক প্রয়োগ করা? 
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অন্ান্ত হালোজেন প্রতিস্থাপিত হাইড্রোকাবনেব মধ্যে ক্লোরোফর্ম ও 
আম্নোভোফর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

২৫১৮ । ক্লোরোকফর্ম (0103 )। প্রস্ততি $ (১) বিবঞ্জক চূর্ণ ছাবা 
ইথাইল আযালকোহলকে জাবিত ও আর্ডরবিশ্লেষিত কবিযা ক্লোবোফর্ম তৈয়ারী 
করা হয়। 

একটি কুপীতে জল ও বিবঞ্জক চূর্ণ মিশাইযা উহাতে খানিকটা ইথাইল 
আযালকোহল অথবা আসিটোন দেওয়া হয। মিশ্রণটি বেশ ভাল কবিষা 
বাঁকাইয়া আস্তে আস্তে তাপিত কবিলে ক্লোবোফর্ম উদ্ধাযিত হইতে থাকে। 

পাতনের সাহায্যে ক্লোবে।ফর্ম পৃথক ববিয়া স"গৃহীত হয। 
বিবঞ্জক চুণ হইতে জলেব দ্বাবা প্রথমে ক্লোবিন ও চুন উৎপন্ন হয। ক্লোরিন 

আলকোহলকে জারিত কবে এব* চুন অশপব আর্্রবিশ্লেবণে সাহায্য কবে | 
0730০772077 015 -_ 017301701-270] 

77307107315 - 001501707-3170] 

(0013--70050 
77-0 

১০৪ _ 20101) 09(07000), 
0 ছা 

001)-000 
017309601337-36012- 06010060727 370) 

(013 --00603 
711--0) 

ূ ১০৪ _ 2050)৭ 1 0৪(073000)5 
7০ 

001১--00035 

ধর্মঃ ক্লোবোফর্ম ভাবী, অদাহা, বর্ণহীন, মিষ্টগন্ধযুক্ত বল পদার্থ । 

শ্চুটনাঙ্ক, ৬১০০। ইহ1 জলে অদ্রাব্য কিন্ত ইথাব বা কোহলেব সঙ্গে সহজেই 

মিশে । আলোব সান্রিধ্যে ক্লোবোফর্ম বাতাসেব অকিজেনেব সহিত বিক্রয় 

করে এবং বিষাক্ত কার্বনিল ক্লোবাইড উৎপন্ন হয। এইজন্য ইহাঁদেব লাল 

ংয়ের বোতলে রাখ। হয । 0707-40-90 015 17701 

(ক) কষ্টিক পটাসের কোহলীয দ্রবণেব সহিত ফুটাইলে ক্লোরোফর্ম 
বিযোজিত হইয়া ফিক আযাসিডে পবিণত হয় ₹-_ 

001,490 -» ল0(017)+ 201 
77000), -৯ 70090 +750 

(ফমিক আআসিড ) 
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খে) আযানিলিন ও কস্টিক পটাসের সহিত ক্লোরোকর্ম সামান্য উষ্ণ করিলেই, 

তীব্র দুর্গন্ধ যুক্ত ফিনাইল-আইসোসায়ানাইড উৎপর হয়। এই প্রক্রিয়ার 
সাহাষ্যেই ক্লোরোফর্ষমের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়। 

07018791077 02নতাখার5-81014- 977,০04 0৪৮তাখ 0 

[ আনিলিন ] [ ফিনাইল-আইসোসাঁযানাইড ] 
ব্যবহার 2 চেতনানাশক হিসাবে ক্লোবোফর্ম সর্বদাই ব্যবহৃত হয । উঁষধ হিসাবেও 

ইহার ব্যবহাীব আছে । তৈল, আঠ1, উপক্ষাব প্রভৃতি নিফ্ষাশনে ব্ৌরোফর্ম জৈবদ্রাবক রূপে 

প্রায়ই ব্যবহৃত হয। 

২৫১৯ । আয়োডোফর্ম, 011 প্রস্ততি 2 আয়োডিন এবং ক্ষারের 
সাহায্যে ইথাইল আলকোহল কিংবা! আসিটোন হইতে আয়োভোকর্ম প্রস্তুত 

করা হয । 

গাঁচ কষ্টিক সোডাব দ্রবণে উহার এক-পঞ্চমাংশ আালকোহল এবং অতিরিক্ত 

পরিমাণ আযোডিন মিশাইযাঁ ৭০-৮০০০/ উষ্ণতায় বাখিযা দেওয়া হয। মিশ্রণটি 

ঈষৎ হল্দে হইয়া! যায় এবং ঠাগ্1 কৰিলে উহা! হইতে স্ফটিকাকারে আয়োছোফর্ম 
অধ:ক্ষিপ্ত হয। 

4, 16504 050501-5071,4-110001৭1+ ভা 
15750 

ধ্ধর্মঃ আয়োডোফর্ম ঈষৎ হল্দে স্কটিকাকাব পদার্থ (গলনাঙ্ক, ১১৯০০:)। 
ইহাঁব একটি বিশিষ্ট তীব্র গন্ধ আছে। জলে অদ্রব্ণীষ। ইহাকে ভধ্বপাতিত 
কবা যায। ইহার বাঁসাষশিক ধর্ম ক্লোবোফর্মেব অনুবপ । 

োলাও 1+35017-07(07)+91খণ্া 

[70007-ঢ,0 

(ফমিক আসিড ) 

বীজবারক হিসাবে ঈমায়ে।ডোফর্ম সচরাচর ব্যবন্থত হয়। 



ষড়বিংশ অধ্যায় 

(কাহল ও ইখার 
২৬-১। কোহুল  হাইড়্োোকার্বনেব এক বা একাধিক হাইড্রোজেন-কে 

07 যূলক দ্বাবা প্রতিস্থাপন কবিতে পাবিলে যে সকল যৌগ পাওয়া! যাইবে 
তাহাদিগকেই কোহল বা আলকোহল বলে। যেমন £₹-_ 

্লে৫৯০10 [ মিথাইল আলকোহল ] 

খেরওখের0ল [ ইথাউল আলাকোহল ] 
0৮০৪৫ 

0732017--01720ঘ [ গ্লাইকল ] 

+৮০৪৪০ন-০এ০ন-07207 [ ঠরিসাবল ] 
০7301720179 

0173072--07720 7 [ প্রপাইল আলকোহল ] 

একটি বিষ ন্মরণ রাখা প্রযোজন যে যদি ছুই বা ততে।ধিক 017 মূলক একই কার্বন 

পবমাণুতে যুক্ত হয তবে তৎক্ষণাৎ উহা হইতে একটি জলের অণু বিচ্ছিন্ন হইযা পড়ে। ইহার 

ফলে নানা বকম যৌগ উৎপন্ন হয । যেমন ৫-_ 

০0 720 
00৮৬৯08৮০8০ _--৯0৮070 

[ ইথেন ] [ আযসিট্যালডিহাইড ] 

০173-0০79 নও 78555 ২0? 

[ আসিটিক আসিড ] 

আলকোঁহলগুলিকে তিনটি শেণীতে বিভক্ত কব! হইযাছে--প্রাউমারী সেকেগারী এবং 

টারসিযারী | ৰ 

(১) প্রাইমারী আলকোহল ( [178 ৪1০0801) 1 এই সকল কোহলে- 00207 

পরমাণুপুপ্ধ থাকিবে, যেমন, 01390770137 07801307204, ইত্যাদি। 
(২) নেকেওারী আলকোহল (3৩০09008179 81001)01) | এই সমন্ত কোহলে-007 

পরমাপুপুপ্প থাকিবে। বেমন, তরও্যের 070 ১0৪5 080780৮57 ইত্যাদি । 
(১) টারসিয়ারী আলকোহল (শৃতাঠএ্রঠে 2100001)1 এ সকল কোহলে 

১১০0 পরমাপুঞ্জ থাকিতে হইবে। বা, (08৪ 00088) ০৮৪০৮৪-0(088108; 

ইত্যাদি। 



কোহল ও ইথার €৭ 

যে সমস্ত আলকিল মূলক 017এর সঙ্গে যুক্ত থাকে তদনুযায়ী আযলকোহলের 

নামকরণ হয়। যেমন, 02৮50 (ইথাইল আআলকোহল ), 04507 
( মিথাইল আলকোহল ), 04780 (বিউটাইল আলকোহল ) ইত্যাদি। 

আালকোহলে একটি 0 চা মূলক থাকিলে উহাদের মনোহাইড্িক আলকোহল 
[০এল5০ল, 0৮৪0 ], ছুইটি লু মূলক থাকিলে উহাদের ভাইহাইড্রিক 

'আলকোহল [07509170520 ] বলা হ্য। ঘ্রিসাবিন,। ০7078 

0770705৮50৮ অতএব ট্রাইহা ইডরিক আানকোহল। 

২৬-২। আালকোহল প্রস্ততি £ হাই'ডাকার্বনেব হাইড্রে'জেনকে 
ধন বারা সবাসরি প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। স্ুতবা" পবোক্ষ উপায়ে আলকোহল 

প্রস্তুত করা হয। যেমন £-_ 

(১) আযলকিল হালাইডেব সহিত কস্টিক পটাসের বিক্রিয়া সাহায্যে ; 
€0.ন7া707- 0350 ন 4117, 

বস্তত: এই পদ্ধতিতে উপাদানগুলির সংশ্লেষণ দ্বারাই আলকোহল পাওয়া 
যাইতে পাবে £-- 

217 যা [0 

071 2ান--৯০এন০-৯02াএ।--৯০১নঢা- ৯০07 

(২) আলকিল-আমিন নাইট্রাস আপগিগেব সহিত বিক্রিয়া কবিয়া 

আযলিকোহল উত্পাদন কবে £-7 

0লতাাল, | লাঘ০0১-0ঠল50ল+১+7১0 

(৩) আযালডিহাইডকে জামান হাইড্রে(জেন (4৮820) দ্বাবা বিজাবিত 

কবিষা আলকোহল পাওয়া সম্ভব । 

তেল,2ন০0+2ান _ 0500 

(8) ইথিলীন জাতীয় অপরিপুক্ত হাইড্রোকাবনকে অত্যন্ত গা সালফিউবিক 

আযসিডেব সহিত চর করিযা আর্রবিঙ্লেষণ করিলে আলকোহল পাওষা যাষ। 
যেমন-- 

075-50075+ 7,904 07507790+ 
08180772790$+-17,0-07807750 1 ন,30ঃ 

২৫-৩। আ্যালকোহলের ধর্ম ৫ সাধারণ অবস্থা আলকোহল তবল 

পদার্থ এবং বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত। অণুব আয়তন বৃদ্ধিব সঙ্গে উহাবা গাঢ় হইয়া 



৫৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

কঠিনাকার ধারণ করে। হালকা কোহলগুলি জলের সহিত সমসত্ব মিশ্রণ করে? 
সমগোত্রীয় বলিয়া সমন্ত কোহলেরই রাসায়নিক ধর্ম মোটামুটি একই রকম? 

উদ্দাহরণ স্বরূপ ইথাইল আলকোহলের ধর্মগুলিব উল্লেখ করা যায়। 

(১) 7013 অথবা ০1৪এর বিক্রিয়ার ফলে আলকোহলের 0. মূলক 

প্রতিস্থাপিত হইয়া থাকে। 
30১75077-7019-7)0১+ 30,770 
0,7750577-015- 0275014-0019-+ চি0 

বস্ততঃ যেকোন 07৮7 মূলক সমন্বিত পদার্ধের সঙ্গে 2015 অনবপ বিক্রিষা 

করে 7? যেমন 2-- 

7--0011-72015-5177101-7৮00137-170] 

স্ুতবাং আলকোহলে 097 মূলকেব অস্তিত্ব উপবোক্ত বিক্রিযা ছ্বারাই 

প্রমাণিত হয়। 

ব্রোমিন অথবা আযোডিন এবং লাল কসফবাস দ্র] কোহলেব 0 মূলক 

উক্ত হালোজেন ছাব! প্রতিস্থাপিত হয। 
201 33127521737) ১:013157 305750017 51870343076) 

(২) ক্লোবিন আলকোহলকে জাবিশ করিয়া থাকে £-- 
017017507-015-08507০+থল়ে 
07307704-3015-50:010070- 270 

(৩) আযলকোহলেব সহিত [৪ অথবা চু ধাতু বিক্রিষা কবিষা হাইড্রোজেন 
উৎপাদন কবে ২__ 

0৮73507-1-50১575017-৮ (ইথোক্সাইড) 

(৪) বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব আসিছেব সহিত আযলকোহল বিক্রিযা 
করিযা “এস্টাব” জাতীয় যৌগ কৃষ্টি কৰে এব" জল উৎপন্ন হয। গাঢ [75505 
বা অন্ান্ত উপযুক্ত নিরুদক সাহায্যে প্রক্রিযাটি কবা হয়। 

আযাসিডেব আয়নিত হাইড্রোজেন পরমাণুটি আলকোহলের আযালকিল 

মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইলে “এস্টাব” (৩957) পাওয়া! যায। 

[7,904 
0780007 + 02750 7-----7৯0075009090হালূ5+ 750 

(আ্যসেটিক আসিড ) ( এস্টার ) 

00750000580 7-- ৯0৭5075000078+ 7850, 



কোহল ও ইথার ৫৯ 

(৫) ১০০০০ উষ্ণতায় গাঢ় সালফিউরিক আযসিড আযলকোহল সহ এস্টার 

স্ষ্টি করে। অধিকতর উষ্ণতায় আযলকোহুলের অন্ুপাতান্্যায়ী ছুই রকম 

ভাবে ইহা বিষোজিত হয়। 

08775074-775304- 057579075১0 
(কে) 08750 4-027,1-5,904 (আসিডেব আধিক্য) 

ইথিলীন 

(খ)ট 0ঞ75750++05550 ল 027০-০0-05) 17504 

তার (আলকোহলের আধিকো) 

(৬) 17507505 এবং 75504 দ্বাবা আলকোহুল জাবিত হইযা1 প্রথমে 

আযালডিহাইড এবং পবে আসি দিয়া থাকে । 

0ন১0৮507+০0-0৮,0৮০+ 80 
এরন)0ো7১0+20-07,009013-4-চা,0 

সাধারণ কোহলের ভিতব মিথাইল এবং ইথাইল আআলকোহলই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

২৬-৪। মিথাইল আালকোহল, 0:01 : (১) মিথাইল আলকোহল 

মিথাইল ক্লোবাইডেব উপব কস্টিক পটাসেব খিক্রিযাব ফলে পাওযা যাষ। 
007,01+150-011,017+:01 

বিস্তু প্রচুব পবিমাণে ইভাব চাহিদা থাকাব জগ্ত আবও সহজ ও সন্তা উপায়ে 

ইহা! প্রস্তুত হয। 

(২) ওযাটাব-গ্য/স আবও হাইড্রোজেনের সহিত মিশ্রিত করিযা ৪০০০৫ 

উষ্ণতায় ক্রোমিযাম ও জিস্ক অক্মাইভ প্রভাবকেব উপব দিয়া প্রবাহিত করি.ল 

মিথাইল আালকোহল পাওয়া যায়। মিশ্রণটিকে অন্ততঃ ২০০ আাটমসফিঘাব 

চাপে বাধিতে হইবে 
0+চ7,0-00-4-75 ( ওযাটাব-গ্যাস) 

(0০+ন১)+ 50730 

(৩) কাঠেব অন্তধূমপাতনে উদ্ধায়ী পদার্থ গুলিকে ঘনীভূত কবিয়। যে তরল 

পদার্থ পাওয়! যাষ, তাহার ছুইটি অংশ আছে। (ক) আলকাতরার অংশ, 

খে) জলীয় অংশ, পাইরোলিগনিয়াস আযসিড (51০11876083 ৪০1০) এই 



-্৬০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞন 

জলীয় অংশে নানাববম জৈব যৌগিকেব সঙ্গে মিথাইল আযালকোহুলও থাকে । 
ইহ! ছাড়া কোক বক্যন্ত্রে থাকিয়া যায়। 

জলীয় অংশ পৃথক্ করিয়া লইয়া! একটি তামার ট্যান্কে রাখিয়৷ ফুটান হয়। 

ইহাতে যে বাম্প উত্থিত হ্য তাহাতে মিথাইল আলকোহল, আযসেটিক আযসিড, 
আযাসিটোন প্রভৃতি থাকে । বাম্পটি ঈষং উষ্ণ গোলাচুনেব ভিতর দিযা প্রবাহিত 
করিলে, আসেটিক আযাসিড দূবীভূত হয। অতঃপর ঠাণ্ডা কবিয়া মিথাইল 
'আযালকোহল ও আসিটোনেব একটি মিশ্রণ পাওয়া যায। আশিক পাতন্ব 

সাহায্যে এই মিশ্রণ হইতে আসিটোন এব" মিথাইল আযালকোহল উদ্ধার 
কবা হয় । 

বর্তমানে অধিকাংশ মিণাইল আলকোহলই ওযাটাব-গাঁস হইতে প্রন্ুত হয। ভারতবর্ষে 

কাঠের অন্তধূমিপাতনেৰ সাহায্যে উহা। তৈযাবী হঘ। মহীশ্বাবর ভন্রাবতীতে এই কারখানা আছে । 

মিথাইল আলকোহল মোটবেব জ্বালানি হিসাবে বগল বাবহত হইতেছে । প্লার্্টিক শিল্পের 

ফবম্যালডিক্তাইড তৈযারী ববাব জন্যও প্রচুব মিধাইল আলকোহল প্রয়োজন ৷ তাছাড়া, 

নানাপ্রকার ব*, হুগন্ধি, উুধধ, বানিশ, পাঁলিশের কাজে মিথাঈল আলকোহল ব্যবহৃত হয। 

দ্রাবক হিসাবেও মিথাইল আলকোহলেব চাহিদা আছে। 

ধর্ম মিথাইল আালকোহল মিষ্টগন্ধযুক্ত বর্ণহীন তবল পদার্থ। ক্ফুটনাঙ্ধ, 
৬৪৫০৫। শরীবেব উপৃব ইহাব বিষক্রিয়া আছে। আলেব সহিত ইহা যে 
কোন পরিমাণে সমসন্ত মিশ্রণ করে । 

পূর্বে উল্লিখিত কোহলেব সমস্ত বাসাধনিক গুণই মিথাইল আলকোহলে 
বিগ্ভমান, যেমন £-- 

(ক) 0790 +₹-0ের50%1 মু 
(খ) হরও0171-015- 50110051701 
(গ) 033074+75504-07273054750 

তোনওডার৩০৪+ 0োর$017-07,-০-075+ 72908 
(ঘ) 007৭0 +0830008-08500909007২4 ঢ50 

জারণের ফলে মিথাইল আলকোহল প্রথমে ফরম্মালডিহাইড ও ফরমিক আসিডে পবিধত 
হয এবং শেষ পর্যন্ত 004 বপাস্তরিত হধ । 

0 0 ৩. 
তেনও0োর --৮ 07০ ৯ 800০8 --৯0০5+880 

* (ফরম্যালডিহাইড ) (ফকরমিক আসিড) 



কোহল ও ইথার ৬১ 

২৬-৫। ইথাইল আালকোহজা, ০8508: কোহল গোষ্ঠীতে ইথাইল 
আযালকোহলের গুরুত্বই সবাধিক। বৎসরে লক্ষ লক্ষ মণ ইথাইল আযলকোহল 

প্রয়োজন হয়। বর্তমানে ইহা' প্রধানত: ছুইটি উপায়ে প্রস্তুত করা হয় । 

(১) ইধিলীন গ্যাসকে ৮*০-১* *০০ উষ্ণতায় গাঢ় সালফিউরিক আ্যাসিডে 
শোষণ করিয়৷ লওয়া হয়। ইহাতে ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট হয়। পরে 

উহাকে ৫০% সালফিউরিক আযসিড সহ ফুটাইলে ইথাইল আ্যালকোহল হয়। 
পাতিত করিয়! উহা! সংগ্রহ করা হয়। 

0০7,+ 5,১0+-0)1757904 

02175790)4+177290)4 47720) - 02750017 + 21789094 

(২) চিনির কোহল-সন্ধান দ্বার] ঃ ঈস্ট নামক খুব ছোট একপ্রকার 
উত্তিদ আছে। ইহার! বংশবৃখির জন্য সাধারণতঃ অন্যান্য পদার্থের ধ্বংসের উপর 

নির্ভর করে। যদি খানিকটা ঈস্ট গ্রকোজের জলীয় দ্রবণে সাধারণ অবস্থায় 

মিশা ইয়া রাখা যায়, তবে খানিকক্ষণ পরে উহার উপরে ফেনা সঞ্চিত হইবে এবং 

মনে হইবে যে উহা ফুটিতেছে যদিও উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় না। বস্ততঃ গ্লুকোজ 

বিযোজিত হইয়া! ইথাইল আযালকোহল ও কাধন ডাই-অক্মাইডে পরিণত হয়। 
0:05 গ্যাস নির্গমনের ফলেই উহাকে ফুটন্ত বলিযা মনে হয়। 

0071508-2057507-2005 

(মুকোজ) 

পরীক্ষায় জান গিয়াছে যে, এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য ঈস্টের অভ্যন্তবস্থ 
একটি নাইট্রোজেন ঘটিত জটিল পদার্থ ই দায়ী। ইহার নাম দেওয়৷ হইয়াছে 

“জাইমেস” (2/288০)। যদিও জীবস্ত কোষে ইহার উত্তব, কিন্তু জাইমেস 
একটি জটিল রাসায়নিক পদার্থ মাত্র। ইহার নিজের কোন প্রাণশক্তি নাই। 

প্রভাবক হিসাবে ঈহারা উপস্থিত হইয়। গ্লুকোজের বিযোজন ঘটায়, ইহাদের 

নিজেদের কোন রূপার হয় না। জাইমেস সাহায্যে এই প্রক্রিয়াকে “কোহল 
সন্ধান” (215910130 (6:77961)8.00922) বলা হয় । জস্টের কোষগুলিকে শুকাইয1 

লইয়া উহ? হইতে “জাইমেস” নিষ্কাধিত করা যায়। সেই “জ্াইমেস” দ্বারাও 
মকোজের সন্ধান করা সম্ভব। অতএব, জন্ধান-প্রক্রিয়াতে জীবনীশক্কির 

প্রয়োজন নাই । 



৬২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

নানা রকম জীবকোষে এইরূপ বিভিব্ রকমের জটিল পদার্থ পাওয়া গিয়াছে 

ইহার! প্রভাবকরূপেও বিভিন্ন প্রক্রিয়া সংঘটিত করে। এই পদার্থ গুলিকে বলে 

এনজাইম বা উৎসেচক। বিভিন্ন বিক্রিয়াতে বিভিন্ন এনজাইম প্রয়োজন হয় 
এবং একই জীবকোষে একাধিক প্রকাবের এনজাইম থাকিতে পারে। 

এনজাইমগুপি সচরাচর সাধারণ উষ্ণতায় কাষকরী হইয়া থাকে। আমাদের 
জিভের লালাতে “টাইলিন” 00110) নামক একটি এনজাইম আছে। উহ। 

ভাতের স্টার্চকে মল্টোজ নামক চিনিতে পরিণত কবে, যাহাতে উহা সহজপাচ্য 
হইতে পারে। ঈস্ট কোষে আব একটি এনজাইম আছে-__ইনভারটেজ 

(70৮675856)। উহা শর্করাকে গ্লকোজে পবিণত করিয়া দেয়। ফলে, আখের 

চিনির লঘু দ্রবণে ঈস্ট দিলে প্রথমে চিনি হইতে গ্নকোজ হইবে এবং পরে 
ইথাইল আলকোহল উৎপন্ন হইবে । ছুইটিই সন্ধান-প্রক্তিক্া] এবং উৎসেচক 

সাহাষ্যে সম্পন্ন হইবে। 

ইনভাবটেজ 

02171220757-1720---708025067061850 

( শকরা1) (গ্ুকোজ ) 

জাইমেস 

00771507 ____-৯ 20১50777200, 

আলু, চাউল, ভুট্ট| প্রভৃতি সহজলভ্য ও জস্তা স্টার্চ জাতীয় পদার্থ হনে 
বর্তমানে জন্ধান-পদ্ধতিতে ইথাইল আযালকোহল প্রস্তুত হয়। আলুগুলিকে 
পাতল! পাতলা করিয়া কাটিয়া অতিরিক্ত চাঁপে স্টীমের সহিত সিদ্ধ করিয়া পিষ্ট 

করিলে কোষ হইতে স্টার্চ বাহির হইয়া পড়ে । ইহার সহিত মণ্ট 0911) অথবা 
মিউকার (7১1০০: মিশ্রিত করা হয। 

খানিকটা বালি সামান্য জলের সহিত মিশাইয়। খোল! রাখিয়া দিলে উহ! ফাঁপিয়া ওঠে 

এবং পচন সুরু হয । ইহাকে মন্ট বলে। মিউকার একজাতীয় টি? মণ্ট এবং মিউকার 

উভয়ের ভিতরেই “ডাঁয়াসেস” (08850859) নামক উৎসেচক আছে? 

জল মিশ্রিত স্টার্চের সহিত মণ্ট বা মিউকার মিশাইয়া দিলে ৫০০0 উষ্ণতায় 
ডায়াস্টেস ছার! স্টার্চ সন্ধিত হইয়া মল্টোজে পরিণত হয়। অল্লক্ষণেই এই 

বিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। 2(0618700)5)5+%770 ল(0251385022)5 

তৎপর ঠাণ্ডা করিয়া ঈস্ট মেশানো হয়। ঈস্টের মধ্যে “মালটেজ” 



কোহল ও ইথার ৬৩ 

€2/2163) নামক এনজাইম দ্বাবা মলটোজ গ্ুকোজে পরিণত হয়। ইহাও 
আর্দ্র বিশ্লেষণ । 

মালটেজ 

(02275502771150----7৯20513505 

মলটোজ গ্রকোজ 

এই গ্ূকোজ সঙ্গে সঙ্গেই জাইমেস ছারা ইথাইল আলকোহলে পরিণত হয়। 
জাইমেস 

0,7,508--- -৯20750]ন 4200 

এই আলকোহলে জল মিশ্রিত থাকে । পুনঃপুনঃ আনশিক পাতন করিয়া 
উহাকে শতকবা! ৯৫৬০ কব! ভয। ইহ বাজাবে 5061260. 57977 নামে 

বিক্রয হয। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ইথ'ইল আলকোহল পাইতে তইলে প্রথমতঃ চুন 

এবং পবে ক্যালসিয়াম ধাতুর সান্নিধ্যে পাতিত কবিযা লইতে হয়। 

ধর্ম ও ব্যবহার 3 ইথাইল আলকোহল একটি বর্ণহীন উদ্বার়ী তরল 
পদার্থ। ক্ফুটনাঙ্ক, ৭৮৫০0 ইহাব একটি মিষ্ট গন্ধ আছে। জলের সহিত 

ইহা যে কোন পবিমাণে সমসত্ব হইযা মিশিতে পাবে। 

ইথাইল আালকোহলের বাসায়নিক ধর্ম অন্যান্য আলকোহলের মতই। 
উহাব বাসানিক ধর্মীবলী ৫৭ পৃষ্ঠটাতে আলোচি৩ হইযাঁছে। 

নানা প্রয়োজনে ইথাইল আলকোল ব্যবন্থত হয" যেমন £-- 

(ক) ইথাব, আসেটিক আযপিড, ক্লোরোফম, আযোডোকর্ম প্রভৃতি জৈব- 

জাতীয পদার্থ প্রস্তুতিতে, খে) কোন কোন সাবান এবং বলকাঁবী ওধধ প্রস্তুতিতে, 

গেট মোটবের জালানী হিনাবে (পেক্রোলেব সহিত মিশ্রিত ), (ঘ) বঞ্জন শিল্প 

ও বেয়ন শিল্পে, (উ) বীজবাবক হিসাবে, (চ) পানীয় মগ্যবপে-_বিযাব, চইস্কি 

ইত্যাদি, (ছ) মেথিলেটেড ম্পিবিটে। বাশিশেব কাজে প্রচুব মেখিলেটেড স্পিবিট 
ব্যবহৃত হয়। উহা বস্ততঃ ইথাইল কোহল। ইথাইল কোহলেব সহিত খানিকটা 

পাইবোনিগনিযাস আঁ পিড জাত স্পিরিট, কিছু পিবিডিন ও স্তাপথা মিশাইয। 
উহ্াকে বিষাক্ত কবিয! দেওষা হয় যাহাতে লোকে পান কবিতে না পারে । 

২৬-৬। মিথাইল ও ইথাইল আযালকোহলের পার্থক্য ঃ 
(১) আযঘোডিন ও কক্সিকসোডা সাহায্যে ইথাইল কোহল আধযোডোফম উৎপন্ন করে। 

মিথাইল কোহলের কোন পরিবর্তন হয় না। 



৬৪ মাধ্যমিক বসায়ন বিজ্ঞান 

(২) আসিড ও ডাইক্রোমেট ছ্বার| জারিত করিলে মিধাইল কোহল করম্যালডিহাইড 
এবং ইথাইল কোহ্ল ত্যাসিট্যালভিহাইড দেব। বিশিষ্ট গন্ধ ঘারা উহাদের চিহিন্ত 
করা যায়। 

(৩ শ্ভালিসিলিক আযসিড ও সালফিউবিক আসিড মিশাইলে মিথাইল আআলকোহল 

হইতে মিথাইল ্ তালিসিলেট পাওয়া যাঁধ | উহার বিশিষ্ট গন্ধ আছে । ইথাইল গ্তালিসিলেটের 

গন্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

২৬-৭। গ্রিসারিন, প্নিসারল 2 015011-01011-01011£ এই ট্রাই- 

হাইড্রিক কোহলটিও সমধিক পবিচিত। উত্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ তৈল বা চধিব ইহা একটি 

উপাদান । গ্রিসারিন এবং কেন আসিডেব সংযোগে বিভিন্ন তৈলজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন 

হইয়াছে । এইজন্য উহাদিগকে গ্লিসারাইড বলে । 

02077 7000 077--0000২ 
| 13750 

তির এ. ০0০০২ শু লরি 

07207 7০০০, 075--09090%২ 

গ্লিসারিন আসিড গ্রিসারাইড (তৈল) 

এইজন্যই তৈল বা চবি জাতীষ যৌগকে ক স্টক সোডাব সাহায্যে আর্রবিশ্লেষিত কৰিলে 

গ্লিসাবিন পাওয়া যাঁষ। 

তৈল + ট্ব৪07 - গ্লিসারিন + আ্যাসিডেব সৌডিযাম লবণ ( সাবান ) 

নারিকেল তৈলকে কাঁষ্টক সোডার সহিত ভত্তপ্ত কবিলে সাবান এবং গ্রিসারিন তৈয়াবী হয়।- 

সাধানটি সরাউয়! লহলে, যে তবল পদার্থ পি থাকে উত্বীতে খিসাবিন থাকে । অনুপ্রেষ 

পাতনের সাহায্যে উহার জল দূরীভূত কবিষা গ্রিসাবিন পাঁওযা যাঁষ। 

গ্লিসারিন বর্ণহীন, গন্ধহীন, সিষ্টন্বাদযুক্ত, ভাবী, তবল পদার্থ। স্ফটনাহ্ক, ২৯*০০। 

গ্লিসারিনে আলকোহলেব সমণ্ গুণই বিদ্যমান, যেমন 

[খে 
এ 

0720 7--0707- 0750 --৯0মহল দশের 

--া১0৮507-08075-0007 

ইত্যাদি 

ব্যবহার 2 নাইট্রো-গ্লিসারিন নামক বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে প্রচুর গ্লিসারিন প্রয়োজন), 

উহ] হইতে ডিনামাইট তৈয়ারী করা হয়। গুঁধধেও মলিসারিন বাবহার হয়। নানারকম প্রসাধন 

জ্রবোও গ্লিসারিন প্রয়োগ করা হয়। 



কোহল ও ইথার ৬৫ 

২৬-৮। ইথার, 02115-0-05115 উপযুক্ত নিরুদকের সাহায্যে ছুইটি 

আলকোহলের অণু হইতে একটি জলের অণু সরাইয়। লইলে, যে পদার্থের সৃষ্টি 
হয় তাহাকে ইথার বলে। যথা :-_ 

0ন৪0ন + 0০0৮2 - 008৪-০0-09 + ৪০ 
ডাই-মিথাইল ইথার 

79077 + £290875 _  ০75-09-0255 + 2০ 

মিথাইল-ইথাইল ইথার 
05০ + 00৮5 05-০9-0৮7৮ 4 ১০ 

ডাই-ইথাইল ইপার 

সাধারণতঃ ইথাব বলিতে ভাই-ইথাইল ইথারকে বুঝায়। স্পষ্টতই ইথার 

আযলকিল অক্সাইড ব্যতীত আর কিছু নয়। ইথারের অক্সিজেন পরমাণুটির সহিত 
কোন হাইড্রোজেন সংযুক্ত নাই। অর্থাৎ ইথারে কোন 0.7 মূলক নাই। 

প্রস্ততি £ গাঢ় সালফিউরিক আযাপিড দ্বার ইথাইল আলকোহল নিরুদিত 

করিয়া ইথার প্রস্তুত করা হয়। 

02750 7+55504-0,ন5ল৩০,+ 7১0 

057,70904+ 0১7,077-0০র5- ০0- 0 + ন,90২ 

ইথার অত্যন্ত উদ্ধায়ী বর্ণহীন তরল পদার্থ। দ্ুটনান্ক, ৩৫০০। ইহা জল 
অপেক্ষা অনেক হাল্কা । ইথার জলের সহিত মেশে না। বাতাসের সঙ্গে 
মিশ্রিত অবস্থায় ইথারের বাম্পে আগুন ধরাইয়! দিলে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। 

ইথারের কোহলের মত রাসায়নিক সক্রিয়তা নাই। 

(১) 0ছা মূলক না থাকার জন্য সাধারণতঃ ৮016 এর সহিত ইথার কোন 
ক্রিয়। করে না। কিন্তু উত্তপ্ত অবস্থায় ৮0] ছ্বারা ইথার ইথাইল ক্লোরাইডে 
পরিণত হয়। 

0,৮১0 027৮+015-5205501+7005 

(২) নয গ্যাস ছারা ইহা বিয়োজিত হইয়া যায় 2 

0৮০৮--০--0,চ51+7- 057507870,চাতা 
তৈলজাতীয় স্্রব্য, আঠা, এবং অন্তান্ত জৈবপদার্ধের ভ্রাবক হিসাবে ইখার ব্যবহৃত হয়৷ 

গেট্ট্রোলের নল্গেও ইথার ব্যবহারে করা হয়। ক্লোরোকর্মের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে ইথার 

েতনানাশক হিসাবে প্রয়োগ কর হ। 

খম্-”৫ 



সপ্তবিংশ অধ্যায় 

আ্যালভিহাইড এবং কিটান 
২৭-১। আযালডিহাইড ঃ প্রাইমারী কোহলকে ধীরে ধীরে জাবিত করিলে 

উহার -:07হ01ন পবমাণুপু্ হইতে ছুইটি হাইড্রোজেন বিতাডিত হইয়া থাকে। 
ইহার ফলে যে পদ৫থ উদ্ভত হয় তাহাকেই আাঙ্গডিহাইড বলে। যেমন £-_ 

হনে 

01750175207 07208 0 

ইথউল কোহল আযসিটযালডিহাইড 
1 5] 

73017207207 77৮ 00770750070 

প্রপাইল কোহল প্রপিয়ন-আযলডিহাইড 

5 নু 
হান / 

অর্থাৎ --]7 _77৮-৫ 
১২ ৮ 
07 0 

অতএব আযালছিহাইড মাত্রেই _ 070 মুলক থাকিবে এবং কার্বনেব অবশিষ্ট 

যোজকেব সহি আলকিল মূলক অথবা হাইড্রোজেন যুক্ত থাকিবে। 

২৭-২। কিটোন ঃ সেকেওাবী কোহলকে অন্ুবপভাবে জাবিত কবিলে 

উহার -00 চু _পুঞ্জ হইতেও দুইটি হাইড্রোজেন বিতাডিত হইয| যায়। 
উদ্ভুত পদার্থকে কিটোন বলা হয়। 

থে _ হোন 
১০৪০ছু চিতই ১০০০ 

073 ০73 

আইসে-প্রপাইল কোহল ডাইমিথাইল কিটোন 
০215 _ গান ০8735 

১০৪০৪ সপ -্0 

৬০11 ০7 

আইমো-বিউটাইল কোহল ইথাইল শিথাইল কিটোন 
রঃ হন 

অর্থাৎ ১০৫ 8 ৮0 

তাং, কিটোন মাত্রেই ১০০ মূলক থাঁকিধে এবং কার্বনের অবশিষ্ট 

দুইটি যোজ্যতা৷ আলকিল মূলকঘারা যুক্ত থাকিবে। 



আলডিহাইড এবং কিটোন ভ৭ 

আযলডিহাইড এবং কিটোন এই ছুই জাতীয় পদার্ধেই 05:09 আছে এবং 

এই ০০ পুপ্রকে কার্বনিল-মূলক বলা হয। ফলে, আলডিহাইড এবং কিটোনের 
বাসায়নিক গুণাবলীব মধ্যে অনেক সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। 

ফবম্যালডিহাইড এবং আযাসিট্যালডিহাইড এই ছুইটিই আলডিহাইড গোঠীর 

'ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বস্তঙঃ আসিট্যালডিহাইডকে সমস্ত আলডিহাইডেব 
প্রতীক মনে কব! যাইতে পাবে। নিয়ে উহাদের বিস্তৃত আলোচনা কর! 
হইতেছে। 

২৭-৩। ফরম্যালডিহাইড, 11010 প্রস্তুতি বাতাসের সহিত মিথাইল 
কোহলেব বাম্প মিশ্রিত কবিষা উত্তপ্ত ৰপাবেব তাবজালিব ( ৬০৮০০) উপব দিয় 

প্রবাহিত কৰিলে ফবম্যালডিহাইদ্ গ্যাস ডতৎপরন হয। উহাকে জলে শোষণ 

একবাহলে ফবম্যলডিহাইড দ্রবণ পাওযা যায। 

নন ক | শন 

১০৫ |]. +0 ১০-০+৮৪০ 
না ০7 চা 
মিধাইল কোহল ফবম্যালডিভ্াউড 

ধর্মঃ ফবম্যালডিহাইড তীব্র গন্ধযুক গ্াস। জলে উহা অত্যন্ত ভ্রবণীয়। 
- (১) ফবম্যালডিহাইডেব বিজাবণেব ফলে িথ্াইল কোহল এবং জাবণেব 
ফলে ফবমিক আযসিড পাওযা যাষ। 

[07040 - 00০ (ফবমিক আসিড) 

[70804 55- 0ন30]ৰ (মিধাইল কোহল ) 
(২) ফরম্যালডিহাইভ আযমোনিয়াব সহিত বিক্রিষা করিয়া কঠিন ইউবো- 

প্রোপিন উৎপন্ন করে। 

60704 4াখা7$-(075)16750 

অন্ান্ত রাসায়নিক কিক্রিয্া ঠিক আ্যাসিট্যালডিহাইডের মত। পরবর্তী 
পষ্ঠাতে সেগুলি আলোচিত হইযাছে । 

“প্লাস্টিক শিল্পে গ্রচুব ফরম্যালডিহাইড প্রয়োজন হয়। ব্যাকেলাইট 
'ফরম্যালডিহাইড হইতে তৈয়ারী হয়। বীন্জবারক হিসাবে প্রচুর ফরম্যালডি- 

হাইড ব্যবহৃত হয়। চর্ম শিল্পে, রঞ্জক প্রস্ততিতে এবং কোন কোন বিস্ফোরক 

তয়ারী করিতেও ফরম্যালডিহাইড প্রয়োজন হয় । 

7" 



৮ মাধ্যখিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২৭-৪। আটাসিট্যাজভিহ্থাইড, 08080 প্রস্তুতি ই 
(৯) বিচুর্ণ ডাইক্রোমেট ও গাঁ সালফিউরিক আযাসিডের সহিত ইথাইল 

কোহল উত্তপ্ত কবিষা পাতিত করিলে আসিট্যালডিহাইড পাওয়া যায়। ইথাইল 

কোহল জাবিত হুইয়! যায়। 

075017120171-0-07,070-4-ন,0 

(২) প্রচুর পরিমাণে আযসিট্যালডিহাইড আজকাল আযসিটিলীন গ্যাস 
হইতে প্রস্তুত কবা হয়। 1850: ২*%7850$) প্রভাবকের সান্নিধ্যে 

আসিটিলীন গ্যাস ১**০০ উষ্ণতায জল গ্রহণ করিয়া আযাসিট্যালডিহাইডে 
পরিণত হয়। 

[70১04 
007 0৮1+1350 -__-_৯ 075070 

[730 

ধর্মঃ আপিট্যালডিহাইড বর্ণহীন তবল পদার্থ। ক্ছুটনাস্ক, ২১:0। 
বিশুদ্ধ অবস্থায ইহার একটি ঝাঁঝাল তীব্র গন্ধ আছে। জল, কোহল, হথাব 

প্রভৃতির সহিত ইহা সমসত্বভাবে মিশিতে পাবে। 

আযাসিট্যালডিহাইডের রাসায়নিক সক্রিয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্ান্ত 
আযলডিহাইডেও এই সকল ধর্ম পবিলক্ষিত হয। 

(১) বাতাসের অক্সিজেন অথবা অন্যান্য জাবক দ্রব্যের সহিত রিক্রিয়াব 

ফলে আাসিট্যালডিহাইড সমসংখ্যক কার্ধনযুক্ত আসিডে পরিণত হইয়া থাকে £₹- 
তোর১0৮0+0-0750007 

(ন্যাসেটিক আসিড) 

(২) পক্ষান্তরে সোডিয়াম পারদসঙ্কর এবং জল হইতে উৎপন্ন হাইড্রোজেন 
ছাব৷ আসিট্যালডিহাইড বিজারিত হইয়া কোহলে পরিণত হয়। 

0850৮০+25-075013508, 

(৩) আযাসিট্যালডিহাইডের অক্সিজেন পবমণুটি চ08এর ক্লোরিন দ্বারা 
প্রতিস্থাপিত হয়, কিন্তু কোন 7701 উৎপন্ন হয় না। 0" মূলক থাকিলে 

এইরূপ বিক্রিয়ায় [301 উপজাত হইত। 
00750770047 6015- 0750701৮001 

0৪) - 080 মূলক থাকার জন্ত আযসিট্যালডিহাইড নানা রকম পদার্থের 



আলভিহাইড এবং কিটোল ৬৯ 

সহিত মুত-যৌগিক (৪৭11৩) সৃষ্টি করে। এই সকল বিক্রিয়ার সময় কার্বনিল- 
পুঞ্জের দ্বিবন্ধট উন্মুক্ত হইয়া যায় । যেমন :-_ 

রে 0 ৮ 502৪ 

(ক) £30 শ 27508 স্ল 07730--07 

্্ ০ 

[ আআলডিহাইড বাইলালফাইট ] 

/0 / 72 
(থ) 0730 +70৩-- ৮5০0 

সা চি 

[ আলডিহাইড আমোনিয়! ] 

0 ০ 
€গ)ট 0830 0 :-0730--0লু 

সানু চু 

[ আলডিহাইড-দায়ানহাইড্রিন ] 

সায়ানহাইড্রিন-যৌগ আর্দর-বিশ্লেষিত হইযা আযসিড উৎপন্ন করে। এই- 

ভাবে অনেক সময় আসিড তৈযাবী করা হয়। 

৭ 21320 /0009ল 
ঘ্ে৪০-০0ল -__7৯ 0োন90-07 1 টোরও 

নু নু 

(৫) নানা রকম আযমিনো-যৌগের সহিত আ্যাসিট্যালডিহাইড সহজেই 
বিক্রিয়া কবে। এই সকল বিক্রিযাতে একটি জলেব অণু ,বিচ্ছিনন হইয়া যায়। 

£%০0 তায -_খাল ০৪75 /ঘ- বার ০৫াব5 
730 ”ঁ ০7330 +1720 

লে খান 

[ ফিনাইল হাইড্রাজিন ] [ ফিনাইল হাইড্রাজোন ] 

9 [72017 2৬৪15 
730 7 77(০730 11750 

চু আন 

[ হাইড্রোজ্ত্বা আমিন ] [ আসিট্যান্ডোজিম ] 

(৬) [01 গ্যাস গ্রভাখকের উপস্থিতিতে আযাসিট্যালডিহাইভ কোহলের 
সহিত যুক্ত হয়, একটি জলের অণু বিচ্ছিন্ন হইয়! যায়। 

0:08 /0০0৪৮5 
0১070 + সলও0েন রর 

70-087 ২০90১0% 
[ আযমিট্যাল ] 



৭৩ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

(+) বহু-সংযোগ ক্রিয়া ঃ (ক) লঘুক্ষারদ্রবণ অথবা জিক্ক ক্লোরাইড 
প্রভাবকেব সারিধ্যে, দুইটি আযাসিট্যালডিহাইড অণু মিলিত হইয়া আযলডল্ 
নামক যৌগ উৎপাদন কবে। 

2100] 
তের, 070+ 0, 07০ __-৮ 0,0০ল(078008,050 

[ আলডণ্ ] 
017 এব* 0170 এই উভয় মূলক থাকাব জন্য আযলডলে কোহল এবং 

আলভিহাই5 উভয়েরই ধর্ম বিদ্যমান । 
(ধ) অনার আন্সিট্য/পড়িহ।ইদডে একফৌট। গাঢ় 8,904 দিলে, আযসি- 

'ট্যালভিহাইডের তিনটি অণু যুক্ত ভইযা একটি ভাবী তখল পদার্থের সষ্টি করে। 
ইহার নাম প্যাবা-আযলিহাইড £ 

তে 
| 1190, ০.৫ 

৮61০-77-7৮ 0708৫ ১০ 
১০ 

| 0, 
(পাবা-আলডিহাইড ) 

আাসিটযালডিহাইডের পরীক্ষা £ শিক্পলিখিত পরক্গীর সাহাখো আযালডিহা- 

ইডের অস্তিত্ব প্রমাণ কব! যাষ। 

(ক) ক্ষারীয ফেপি* জবণ আসিচাপডিহীঈড সহ গৰ্ম করিলে ড্রবণের শীল বং দ্রবীতৃত 

হইয়। যায় এব" লাল বিউপ্রাস অকশভড অধা ন্বপ্ত হ্য। 
2090-+073000- 01770007747 0820 

(খ) আআমোনিয়াযুত্ত স্জিভাব নাইট্রেট দ্রবণ ত।ালডিতাইডসহ উষ্ণ করিলে উহা হইতে 

ধাতব সিলভ।ব অধনক্ষিপ্ত হহযা পাঠের গাষে জাঁময। খাক। 

4১৪2040085080-284+01730090 78 

(শ) বর্ণহীন ম্যাজেপ্টার উবণে আলডিহাউড দিলে উহা তৎক্ষণাৎ লাল বণ ধ'বণ করে। 

আসিটোন 
২৭-৫। ডাইমিথাইল কিটোন,01১00089 2 ইহাই কিটোনদের মধ্যে 

সর্বাপেক্ষা সরল । ইহা সাধারণত: অাসিটোন নামে পরিচিত। 



আযালভিহাইভ এবং কিটোন্ ৭১ 

প্রন্তাতি £ বকযস্ত্রে অনার্র এবং বিগুষ্ক ক্যালসিয়াম আযসিটেট লইয়া! উত্তপ্ত 

করিলে, উহা! তাপ-বিয়োজিত হইয়া আআসিটোন উৎপর করে। উদ্বায়ী আযসি- 

টোনের বাষ্প শীতকেব সাহায্যে ঠাণ্ডা করিযা গ্রাহকে সংগৃহীত কব! হয 
(চিত্র ২৭ক)। 

09090 0৭, ঢোর, 
০০৫ ০০০০১+০০৫ 

900 0, 0োল, 
[ আসিটোন ] 

আবও নানাবিধ উপায়ে আযসিটোন প্রস্তত ববা হয। 

কাঠেব অন্তধূমিপাতনেব ফলে যে পাইবোলিগনিযাস আযাসিড পাওযা! যায, 
উহা৷ হইতে আযাসিটোন প্রধানত: সংগৃহীত হয। 

নি 
1 || 

ই) 
চিত্র ২৭ক-_আযসিটোন এন্ভুতব রণ 

ধর্মঃ আসিটোন বর্ণহীন বিশিষ্ট গম্বযুক্ত তবল পদার্থ। স্মুটনাঙ্ক, 
৫৬ ৫০01 আয।সিটোন দাহ পদার্থ। কোহপ, ইথাব গ্রভৃতিব সাঙ্গ আসিটোন 

যে কোন অনুপাতে সমসত্ভাবে মিশিতে পাবে । আযাসিটোনেব বাসায়নিক 
ধর্মগুলি অন্যান্ সমস্ত কিটোনেই পবিলক্ষিত হয। 

(১) জাবণেব ফলে আসিটোন হইতে আসেটিক আসিড উৎপন্ন হষ। 
07500007510 07500907+ 00১4 7750 

কিটোনেব জাবণে যে আসি হয তাহাতে জর্দাই কাবনেব স্থ্য' 
হাস পায়। 

0২) জায়মান হাইড্রোজেন (৪7৪4 চ0) দ্বারা বিজাবিত করিলে 
আযাসিটোন আইসোপ্রপাইল কোহলে পরিণত হইয়! যায়। 

01380090751 থল -0508070৮, 



পই মাধ্যমিক বসায়ন বিজ্ঞান 

(৩) কার্বনিল-পুঞ্জ থাকার জন্ত আলডিহাইডের মতই, আযসিটোন নানারকম 
ধুত-যৌগিক স্থাট্টি কবিতে পাবে £-_- 

৯১০--০৭ যেন এ ৪ 
০173 (রও ০ 

[ আসিটোন সায়ানহাইডরিন ] 

০7:৯১০০+বহার90০-, -৮১০৫০৭ 
মেন 034৮ “১৪০৪ 

[ আসিটোন-বাইসালফাইট ] 

(0র5)8 ০-০0+র2ববানিতোনত _ (01র5)50-ব-খোন5+780 
্ [ ফিনাইল হাইড্রাজোন ] 

(078)80-0+লগাথণোন ৮ (075)50 7৩074+750 
[ কিটোঝিম ] 

(৪) 7015 এব সহিত আনিটোন বিক্রিয়া কবিয়া ডাই-ক্লোবো-প্রেপেন 
দেষ। 

07730000737 7016-507500450775-4- 50002 

(৫) আসিটোন [ও এবং ক্ষাবের সহিত আযোডোফর্ম উৎপর করে এবং 
বিরগ্রক চুর্ণ দ্বারা ক্লোরোফর্মে পবিণত হয় । 

ব্যবহার--ক্রোরোফর্ম,, আয়োডোফর্ম ও কোন কোন ট্ষধ প্রস্তুতিতে আসিটোন 

বাবহৃত হয়। সেলুলয়েড ও আবও কতকগুলি প্লাস্টিক শিলে আসিটে।ন প্রয়োজন হয় । দ্রাবক 

হিলাবে আলিটোন প্রচুর ব্যবহাত য়! 

পরীক্ষা! ২ (১) আয়োডিন এবং আমোনিয়া ক্ষারকের স"যোগে আযসিটোন হইতে 
আয্লোডোকর্ম স্টিক পাওয়। যায় । (২) সোডিয়াম নাইট্রাপ্রসাইভ ও কম্টিক-দোডার সংযোগে 

আ্যাসিটোন কমলা বর্ণ ধারণ করে৷ ধীরে ধীরে উহ! হলদে হইয়া যায়। 

২৭-৬। আযাসিটোন ও ভ্ালডিহাইডের তুলনা £ 
€১) কার্যনিল পু& থাকার জন্ঘ অধিকাংশ রাসায়নিক ধর্মই উভয়ের এক রকম । 0], 

আযমিনে! যৌগ, [তেব ৪3508 প্রভৃতি বিকারকের সহিত আলিটোন এবং আলডিহাইভ 

ঠিক একইরপ বিক্রিয্না করে। 

€২) জারণের ফলে আলডিহাইড সমসংখ্যক কার্বন পরমাণুনমদ্িত আসিড দেয়। কিন্ত 

কিটোনের জারশের ফলে যে আযাসিড পাওয়। ধার, তাহাতে কার্ধন পরমাণুর নংখা! হাস পার । 
0 

(ের50170--৮089090 
চা 

০80002০৬০09 



জৈব-আযা্সিড ও. 

(৩) বিজারণের ফলে আযালডিহাইড প্রাইমারী কোহল, এবং আযাসিটোন সেবেগারী 

বকোহল উৎপন্ন করে। 

(8) আযলডিহাইড জারী ফেলিং এবং সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ হ্িজারিত করে। 

আসিটোনের এইকপ বিজায়ণ ক্ষমত। নাই । 

(৫) আ্যাসিট্যালডিহাইড সংযোগ মাত্রই বর্পহীন ম্যান্সে্টার রও পুররুদ্ধার করে কিন্ত 
জ্যসিটোন সহজে এরূপ করিতে পারে না। 

(৬) আ্যসিট্যালডিহাইডের বছ-সংযোগ ক্রিয়। সহজেই নিম্পন্ন হয়। আসিটোমের এরাপল 

বিক্রিয়া দেখা যার না । 

অগ্ীবিংশ অধ্যায় 

(জব-্যাসিড 
আমব! দেখিয়াছি, আযলডিহাইডেব জারণের ফলে আপিড উতৎপর্ হয । 

'আযলডিহাইডের-.070 যুলকের সহিত একটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হইয়া 

উহা-00০0ছু মূলকে পবিণত হযা। আযাসিড মাত্রেরই পরমাধুতে_-0090)ল্ 
মূলক থাকিবে । অথাৎ যে সকল দৈব-যৌগে -000 ঢু মূলক আছে উহারাই 
আসিড। 

ন0709+0  - ছ0০০0র 
ফরম্যালডিহাইড ফরমিক আযসিড 

0০133077070 - 00350007 

আালিটালডিহাইড আ'সেটিক আসিড 

দেখা যাইতেছে, হাইড্বেকার্বনের জারণের ফলে ক্রমে ক্রমে কোহল, 

'আযালডিহাইড এবং. সর্বশেষে আসিড পাওয়া যায়। 

কমের পা শিেল504 -070 স্৯চ500 চা 

মিথেন মিথাইল কোহল ফরম্যালডিহাইড ফরমিক আসিড 

€০23৫-৮০75০7502 -্0রহত্লে0 ্প্0ল50০007 

ইখেন ইথাইল কোডুল জ্যানিট্যালডিহাইড আ্যাসেটিক আসিড 
€975-- তলে শ্পাপ50 88020 স্৯017901750007 

প্রপেন প্রপাইল কোঁহজ প্রপির়ন-জ্যাজডিহাইড প্রপিয়নিক ত্যাপিভ 
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--0007 মূলকটিকে কার্বোক্সিল মূলক বলে। উহার যোজ্যতা 
0 

এক, ১6. 1 অতএব তআ্যাসিভের সাধারণ সন্কেত £২_-000ছ। 

007 

ই যে কোন আআলকিল মুলক বুঝাইতে পারে। ইহারা সর্বদাই ক্ষারের সহিত 

বিক্রিয়া করে এবং--00০0ঘ্ল মূলকের হাইডরোজেনটি বিয়োজিত হইয়া 17+ 

আয়ন উৎপন্ন কবে। এইজন্য ইহাদেব আসিড বলা হয। 
ঢ0:007-7000+-17+ 

বহু জৈবপদার্থের অণুতে একাধিক --00909ন মূলকও থাকিতে পারে। 

সংখাা-অন্্যায়ী আসিডগুলিকে মনো-কার্বঝিলিক, ডাই-কাবক্সিলিক, ট্রাই- 

কার্বক্সিপিক ইত্যাদ শ্রেণীতে বিভক্ত কর হইযাছে। যেমন £-- 

মনো-কাবক্সিলিক আসিড ; ০7750907, ০41790005 

ভাই-কার্বজিপিক আপিড; 0০9০0৮5 01750007 

৫০০, 017১0007 

অক্স।লিক আপিড সাব্িনিক আলিড 

7০০০--০৭০--০ল০৮-:0090%৮ (টারটারিক আনিড ) 

ট্রাইকার্বকিলিক আসিড; 07200017 
০00977)০09017 (সাইটিক আনিড ) 

07750007 

নানারকমেব আসিড আমাদের বিভিন্ন কাজে প্রযোজন । যেমন আসেটিক আ্যাসিড 

€ নিক) থাস্ছ প্রস্তুতিতে, অপ্সালিক আতসিড, টারটাগিক আদিড, সাইটি.ক আ্যাসিড বন্্রঞ্জনে 

ব্যঘহার হয়। শেষোক্ত আসিডদ্বষ নান! পানী প্রস্ততিতেও ব্যবহাত হয । টাবটারিক আ্যাসিড 

ঠেতুলে এবং সাইটিক আসিড লেবুতে পাওয়া যায । 

আমরা এখানে আপাততঃ মনো-কার্বক্সিলিক আসিড সন্বন্ধেইে আলোচনা 

করিব। এই আযসিডগুলি প্রায়ই জান্তব চধি অথবা! উত্ভিজজ তৈল হইতে 

পাওষ! গিয়াছে বলিয়া উহাদেব অনেক সময় “ফ্যাটি আযঁসিভ” অথবা “ক্সেহজ 

অন্ন” বলা হয়। সব রকমের তৈল বা চধিতেই আমরা কোন না কোন 

ফ্যাটি আসিডকে গ্লিসারিনের সহিত যুক্ত দেখিতে পাই। খুব সাধারণ ছুই 
একটি আমিডের পর্যালোচনা! করিলেই আযাসিড-গোষ্ঠীর মোটামুটি পরিচয় 

পাওয়। যাইবে। 



জৈব-আযসিড ৭৫. 

২৮-১। ফরমিক অ্াসিভ (70008) $ লাল পি"পড়ার কামড়ে থে; 
রস নিঃস্তত হয় উহাতে ফবমিক আসিড থাকে। 

প্রস্তুতি : (১) প্লাটিনাম প্রভাবকেব সান্নিধ্যে অক্সিজেন দ্বারা ফবম্যাল- 
ডিহাইড অথবা মিথাইল কোহলেব জাবণেব ফলে ফরমিক আযসিড পাওযা যায় ঃ-- 

0৮,07+০0-ছ070 1350 
[700-+0০-£000দ 

(২) ল্যাবরেটবীতে সচবাচর প্লিলারনেব সহিত অক্মালিক আসিড উত্তপ্ত 

কবিষ! ফরমিক আযাসিড প্রস্তুত কবা হয। 
0009 
| ₹ [09007 1005 
0007 

গিসাবিনেব কোন পরিবর্তন হয় না। 
একটি পাতন বৃপীন্ত সম পবিমাণ মক্সানিক আযসিড শ্বটিক ও গ্লিসারিন লওযা হয। কুগীর 

মুখটি কর্ক দ্বাৰা বন্ধ কর্সিয একটি থার্মামিটাব ভুটিয| দেওযা হয়। কুলীব পার্শ্ববর্তী নলটির 

চিত্র »পক--ফবমিক আযসিড প্রদ্থতি 

সহিত একটি শীতক ও গ্রাহক আটিখা মিশ্রণর্টিকে ১১০০০ উষ্ণতায় পাতি 5 করা হয (চিএ ০৮ক)। 

জল ও ফবমিক আসিড পাতিত হইয। গ্রাহকে সঞ্চিত হয। এইভাবেই ফবমিক আনিড দ্রবণ 
প্রস্তুত হয। 

জলীয় দ্রবণ হইতে সবাসবি পাতন ছারা বিশুদ্ধ কবমিক আযসিড পাওয়া 
যায় শা। জলীয় দ্রবণের সহিত সোডিয়াম কার্বনেট মিশাইলে সোডিয়াম 
ফরমেট লন্ণ পাওয়। যায়। গাঢ় ত্রবণ হইতে সোডিয়াম ফরমেট .কেলাঁসিত 



শশ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ছান 

করিয্স! পূথক কর! হয়। উচ্াকে [খ৪17904এর সহিত পাতিত করিলে গ্রাহকে 

বিস্তুদ্ধ ফরমিক আযাসিড পাওয়া সম্ভব । 
[700015-1-127504৫-17000 7 +785502 

(৩) অতিরিক্ত চাপে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উত্তপ্ত কষ্টিক সোডার 
(২১০০০) উপর দিয়া পবিচালিত করিলে কষ্টিক সোডা গ্যাস শোষণ করিয়া 

লইয়া! সোডিযাম ফরমেটে পরিণত হয়। লঘু সালফিউরিক আসিভ সোডিয়াম 
ফরমেটে দিলে ফরমিক আযাসিডের ত্রবণ পাওয়া যায়। 

00-+4-%07- 50005 
[700015477,90,-7000 71 বৈগাব30, 

ধর্মঃ ফরমিক আসিড তীব্র ঝাঁঝাল গম্বযুক্ত, বর্ণহীন তবল পদার্থ। 
জল, কোহল এবং ইথারের সহিত ইহা যে কোন পরিমাণে মিশিতে পারে। 

ত্বকের উপরে পড়িলে উহা হইতে ঘাযের কষ্টি হয। অগ্র হিসাবে ফরমিক 

আ মিড বেশ তীব্র । 

গাঢ় সালফিউবিক আ্যাসিডস5 ফরমিক আযাসিভ উত্তপ্ত করিলে উহ! 
বিযোজিত হইযা কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। 

চ,90। 
7000চ-__--৯১০+00 

ফরমিক আসিডেব বিজারণ ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কারণ, অন্যান্য 

আযসিডের এই গুণ দেখা যায় না। ফরমিক আগিড আযামোনিয়াধুক্ত সিলভাব 

'মাইট্রেটকে বিজারিত কবিয়! সিলভার অধঃক্ষিপ্ত করে । 
17000 +8,০-2৪+7,09+00, 

সোডিয়াম ফরমেট উত্তপ্ত করিলে (০০০) সোডিয়াম অল্মালেট পাওয়া 

যায়। লঘু 735904 দ্বার উহা হইতে অক্সমালিক আযসিভ তৈয়ারী হয়। 
(0008 000 

নী - বুও লি 2 
চর 000৭8 0৭ 

(সোডিয়াম অল্সালেট ) 

00018 00০07 
শা 2178504 ৮ | +- 2ঘৈ81750$ 

0০00748 (0০00শ্ 

€(অল্লালিক আমিড ) 
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ব্যবছার $ পণম ও তুলার রঞ্জন শিল্পে, চর্ম শিল্পে, রবার প্রস্তুতিতে ফরমিক আ্যাসিড 
খ্রয়োজন হয়। বীজবারক হিসাবেও ফবমিক আযসিড বাবহার হয় । 

পরীক্ষা 8 (১) প্রশম 85018 গ্রবণে ফরমেট গাঢ় লাল রঙ ধারণ করে। (২) 

আমোনিধ! যুক্ত সিলভার নাইন্ট্রেট দ্রবণ ফরমেট ছার বিজাপ্িত হৃইয়। সিলভার দেয়। (৩) 
মারকিউবিক ক্লোরাইড দ্রবণ ফবমেট দ্বারা বিজারিত হুয়া মাবকিউরাস ক্লোরাইডের অধঃক্ষেপ 

দেয় । 

২৮-২। আযাসেটিক আাসিভ, 08,000 : দ্রাক্ষারজাত সির্কাতে যে 
অশ্প থাকে উহ্াই ভিনিগার বা আযাসেটিক আযসিডেব লঘু দ্রবণ । যে সব 

মদ টকিয়া যাষ তাহাতেও আাসেটিক আযসিড থাকে । নানারকম উত্ভিজ্জ 

তৈল বা নিযাসেও আযসেটিক আসিডের বিভিন্ন যৌগ থাকে । 

প্রস্ততি (১) ছ্রায়ক্রোমেট এবং জালফিউবিক আযাসিড দ্বার] ইথাইল 

কোহল বা আা্লিট্যালািহাইডকে জাবিত কবিয়া আসেটিক আসিড উৎপন্ন, 

কব] হয়। 

€) €0 
07350170758 রাজ 01770770 ---৯02500075 

অন্ঠান্ত আসিডও একই উপাষে প্রস্তত হয £__( £২-ষে কোন আলকিল 

মূলক ) 
0 ০ 

চ.০োবর,0ল _-৯ ৪০৮০ _--৯ ৪০0০০ 

(২) আযাসিটিলীন গ্যাস ৪*% গাঢ সালফিউবিক আযাসিডে পরিচালিত 

করিলে উহা প্রথমে আযাসিট্যালডিহাইডে পবিণত হয়। মারকিউবিক সালফেট 

প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। পবে বাতাষেব সাহায্যে আযলডি- 
হাইড জাবিত হইয়া! আসেটিক আসিড দেয় । 

চা,0 0 
02172 ছাল 0075050 া১075009078 

(17890)$) 

(৩) কাঠের অস্তধূর্মপাতনেব ফলে পাতিত অবস্থায় আলকাতবা ও জলীয় 

দ্রবণ পাওয়! যায়। জলীয় দ্রবণটিকে পাইরোলিগনিয়াস আসিভ বলে। 

উহাতে নানারকম জৈবপদার্থ ও আাসেটিক আযসিড ধাকে। এই জলীয় দ্রবণে 
চুন মিশাইয়! আযসেটিক আযসিডকে ক্যালসিয়াম লবণে পরিণত করা হয় 



প৮ মাধ্যমিক রসায়ন বঙ্ঞান 

ক্যালাঁসয়াম আয'সিটেটুকে উপযুক্ত পরিমাণ গাঢ় 75505 সহ মিশ্রিত কর! হয়। 
পাতনের হ্বারা এই মিশ্রণ হইতে আসেটিক আসিড পাওয়া যায়। 

08,009 

0730:090 

(8) সির্বা িসাবে বাজাবে আযসেটিক আসিডেব প্রচুব চাহিদা আছে। 

44১05৮01১4০০ 2০০৮১ ব্যাক্টেবিযা দ্বাবা মদেব ইথাইল কোহলেব “সন্ধান” 

কবিয়। আসেটিক আসিডেব পথু দ্রবণ অর্থাৎ ভিনিগার বা সির্কা পাওয়া 

যাঁষ। কাঁঠেব গুভডাব উপর এই বীজাণু প্রথম জন্মাইয়া লওয1 হয। একটি 
প্রকাণ্ড কাঠেৰ পিপাতে এ কাঠেব গুঁডা বাখিযা উপব হইতে কোহল 

( মছ্যজ তীয় ) নীচের দিকে প্রবাহিত কবা হয এব” নীচ হইতে উপবেব দিকে 

বাু পরিচালনা করা হ্য। কোহল আস্তে আস্তে আরসটিক আযসিডে পবিণত 
হইযা যায। 

ধর্ম ঃ আযাসেটিক আাসিড বিশিষ্ট তীব্রগন্ধযুক্ত বণহীন তবল পদার্থ 

(স্মুটনাক্ক, ১১৮০০ )। ১৬'৭ 0 উষ্ণতায় ইহ। হিমাধিত হইবা ম্বচ্ছ ববফেব মত 

পদার্থে পবিণত হয। এই জন্য বিশুদ্ধ গাট আসেটিক আযসিডকে 'গ্লযাসিয়াল 

আযসেটিক আসিড” বলে। জল, কোহল, ইথার প্রভিতিব সহিত ইহা সমসত্ত 
দ্রবণেব স্থটটি কবে। আযাসেটিক আসিড বহু জৈবপদার্থেব দ্রাবক, এমনকি, 

আয়োডিন, ফসফবাস, সালধাবও ইহাতে ভ্রবীভৃত হয। ক্ষারকেব সতিত 

বিক্রিয়ার ফলে নানাবকম আাসিটেট লবণ উৎপন্ন হয়। আযাসেটিক আাপিভেব 
রাসায়নিক বিক্রিয়া সমূহেব মধ্যে প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য ১-- 

(১) 70; দ্বাবা আসেটিক আযাসিডেব 0 মূলক প্রতিস্থাপিত হয এবং 

আসিটাইল ক্লোরাইড পাওযা যাষ। 07500-মূলকটিকে আযাসিটাইল 
মূলক বলে। 

07000 4 08 _ 0050001 + 00015 4 201 

(আসিটাইল ক্লোরাইড ) 

(২) গাঢ় 75304এর প্রভাবে, বিভিন্ন কোহলেব সহিত আযাসেটিক 

আযসিড যুক্ত হুইয়া “এস্টার” জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করে। একটি জলের 
অধু এই সংযোগ কালে বিচ্ছিন্ন হইয়া! থাকে। 

১০৪4৪০৪০০০৪৪০৮4-২০৪৪০০০ছ 
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00007 + ম00গর5 _ 08800900875 + 50 
ইথাইল কোহল ইথাইল আযসিটেট 

0ল,00০0ল + ল0০0৮ও ক 03009005 + 50 
মিথাইল কোহল মিপাইল আ্যাসিটেট 

সব আসিডই অনুবপ ব্যবহার করে । 

(৩) ফুটন্ত আসেটিক আসিছে 01, গাস পরিচালিত করিলে আলকিল 

যূলকেব হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয :__ 
6] 01 

2 

007,000 _-৯ 0৮,0100907 _-৯ 0501,000ন 
_70 0 

0015 
-- ৯0:01)00007 
- 170 

উৎপর পদার্থগুলিকে ক্লোবো আসেটিক আ্যাপিড বল] হয়। 

ব্যবহার 2 ওধধ প্রন্তুতি, রাগবন্ধন গাছ প্রন্থশি ও ববার শিঞ্সে আসেটিক আ্যানিড 
ব্বহাব করা হয । আসিটেট লবণগুলিব প্রচুব ব্যবহার মাছে । ওঁধধ, রঞ্জন দ্রব্য, বীজবারক, 

কৃত্রিম সিক্ষ, প্রভৃতি প্রন্তত করিতে নানাবকম আসিটেট ব্যবহাত হয়। 

পরীক্ষা! 2 ০১) প্রণম ফেবিক ক্লোরাইড দ্রবণ প্রশম আসিটেট দ্রধণের সহিত 
মিশাইলে উহা! লাল হইযা যায় । 

(৯) উথ্থাইল কোহ্ল এবং গাঢ় 2904 এব সহিত উত্তপ্ত করিলে আসেটিক আযসিড 

হইতে মিষ্টগন্ধ এস্টার ইথাউল আনিটেট পাওষা যাষ। 

(৩) আসেটিক আনি আমোনিয়াধুক্ত 4৪08 দ্রবণকে বিজারিত করে না। 

€(ফরমিক আঁসিড উহা করিতে পাবে ।) 

(৪) শুক সোডিয়াম আসিটেট হ্বল্প পরিমাণ আর্সেনিযাস অগ্পাইড সহ ভত্তপ্ত করিলে 

চুরগন্ধ যুক্ত ক্যাকোডিল অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যাঁয়। এই গ্যাসের ভয়ার্ক বিষক্রিঘা আছ্ে। 

€(ফরমিক আসিডেব এই ৰিক্রিযা হয় না।) 

9৮084 408500088-45500078)$1-2580084+2008 

জৈব-আ্যাসিউ-জাত পদার্থসমূহ £ বিভিন্ন বিকারকের ক্রিযার ফলে জৈব- 
আযাসিড হইতে নানারকম পদার্থ পাওয়া যায়। এই সকল পদার্থকে দুই শ্রেনীতে ভাগ করা 
যাইতে পারে । 

(১) কতকগুলি পদার্থ আসিডের ০0০ মূলকের অংশ হইতে উদ্ভুত এবং উহার চু 

অথব1 07 এর প্রতিস্থাপনে পাওয়া যায়। যেমন, 

585০002 -৮ ০5752001, 288০0 ু9। (078800)80 ইত্যাদি 
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(২) আবার কতকগুণি পদার্থ আসিডের আলকিল মুলকের মর প্রতিস্থাপন ছার। পাওয়া 

ঘায়। যেমন 2 

0750০০লু -৯ 02010007, 00180007, 07209700075, 
08790700013 ইতাদি 

অন্থান্য সাধারণে বাবহৃত আসিড । 

(১) অল্পালিক আসিড, 0007--0০099ল। 

অনেক উদ্ভিদের কোষে অল্সালিক আসিডের লবণ, বিশেষতঃ পটাসিষাম হাইড্রোজেন 
অক্লালেট অণব। ক্যালসিয়াম অল্সালেট পাওয়া যায় । 

লযাববেটরীতে সচরাচর শর্কবা এব" গাঢ নাইটিক আমিড একত্র উত্তপ্ত করিয়া! অক্সালিক 

প্রস্তুত করা জম । শকরা (08106550881) নাউটি.ক আসিডে জারিত হইয়া ষাষ। 

07৮22013-47902-565007--09074+57389 জ্রবণটি ঘনীভূত কবিয়া ঠাণ্ডা 

করিলেই অক্সালিক আ্যাসিডের শ্বটিক অধরক্ষিপ্ত হয । 

পটাসিযাম পারমণঙ্জানেটেব আঙ্গিক দ্রবণ অল্সালিক আসিডে বিজারিত হইয়। বর্ণহীন 

হইয়া! পড়ে। 

2001004731795084+5 (00017) 829084-21109044-106005+81750 

ক্যালসিযাম ধ্লোরাইডের ভ্রবণ হইতে অঞ্সালিক আআমিড শ্বেত অধক্ষেপ দেয় এবং উহ 

আসেটিক আসিডে অদ্রবশীয়। এই শ্বেত অধ-ক্ষেপ এব* পটাস পাবম্যাঙ্গীনেটেব বিবঞ্জন-_ 

এই ছুইটি পরীক্ষার সাহায্যে অন্সালিক আযসিডের অন্তিত্ব নির্ধারিত হয়। 

রঞ্জনশিল্পে, কালি প্রন্ততিতে, বিরগ্রক হিসাবে এবং ছাপার কাজে অগ্পালিক আসিড, 

ব্যবন্ৃত হয়। 

(২) টারটারিক আসিড, (70৮--0০997 

০707--0007 

তেতুল এব* আঙর জাতীষ অনেক ফলে টাবটারিক আ্যাসিড বা উহার লবণ থাকে । 

গচনশীল ড্রাক্ষারসের হাইাডরাজেন পটাসিয়াম টারটারেট (বা আর্গল ) হইতে ইহা! তৈয়ারী হয়। 

এই আসিডের অথুতে ছুইটি 0175 মূলক এবং দুইটি ০0905 মূলক আছে, হতরাং ডাই-হাই- 

ড্রজ্ি--ডাই কার্বসিলিক আসিড। টারটাবিক আসিড জলে দ্রবপায় সাদা স্ষটিকের আকারে 

গাওযা যায়। 

লীতল পানীয়ে এবং কোন কোন মগ্ভজাতীয় পানীয়ে টারটারিক ত্াসিড ব্াবহৃত হয়। 

ক্বধে, রঞ্জন শিলে, বেকিং পাউডাবে, ফেলিং দ্রবণে টারটারিক আসিডেব নানা রকমের লবণ 

প্রয়োজণ হয়। 

(৩) সাইন্ট্রিক আদিভ, ০8:00011--0( 01) 00018010008 £ 

তিনটি কার্যক্সিল মূলক থাকার জন্য ইহা ট্রাই কার্বক্সিলিক আসিড তো বটেই, 
উপরন্ধ 0. মূলকও বর্তমান । নুতরাং ইহা একটি হাইড্রক্সি-জৈব-আযসিড। 



জৈব-বিজ্ঞান ৮৯ 

লেবু জাতীয় ফলের রসে প্রচুর সাই ইক আযাসিভ থাকে এবং লেবুর রস 
হইতেই উহা প্রস্তুত হয়। চুনের সহিত লেবুর রস ফুটাইলে, উহ]! হইতে 
ক্যালসিয়াম সাইট্রেট লবণ অধংক্ষিপ্ত হয়। উহাতে লঘু সালফিউরিক আযসিভ 
দিলে সাইন্্রিক আযসিড উৎপন্ন হয় । 

(087507)50594+ 375904-30550442081708 
রঞ্জন শিল্পে রাগবন্ধক হিসাবে এবং কোন কোন পানীষে সাইট ট্রক আসিড 

ব্যবহৃত হয়। 

২৮-৩। এস্টার, 8০০০ম; : আসিভ এবং কোহলের বিক্রিয়ার ফলে 
যে পদাথ উৎ্পশ্ন হয় তাহাকে এস্টার বলা হয়। আসিডের-_-০০০07 মূলকের 
হাইড্রোজেনটি আলকিল দ্বার! প্রতিস্থাপিত করিলেই এস্টাব পাওয়া যাইবে। 

07,000 + 8007--07500005757+1750 
ইথাইল আযাসিটেট 

07307500074770069-501730175000 0781 780 
মিথাইল প্রপিয়নেট 

অজৈব আযাসিডের সহিতও কোহল বিক্রিয়া করে এবং এস্টার পাওয়া যায়। 
0৮077700535 0200১৮54050 

নাইট্রক আদিড ইথাইল শাইট্রেট 

" *এই সকল বিক্রিয়াতে সবর্দাই জল উপজাত হ্য। স্ৃতবাং এই সকল বিক্রিয়ার 
সময় নিরুদক ব্যবহাব কর] প্রয়োজন । গাঢ় 75504, অনার 20015, 0] 

গ্যাস প্রভৃতি প্রভাবক হিসাবে ব্যবহাৰ করিয়া এস্টাব তৈয়ারী করা হয়। 
০0-__ 

জৈব-এস্টার যৌগে-০৫২০ এই মুলকটি দুইটি আলক্ল মূলকের সহিত 

যুক্ত থাকিবে। যে কোঁহল এবং আযসিড হইতে এস্টার উৎপন্ন হয় তাহাদের 
নামানুযায়ী এস্টারের শশমকরণ হয়। কোহলের নাম প্রথমে এবং আযসিডের 

নাম পরে থাকে-_-ইথাইল আযসিটেট। 

এস্টারের প্রতীক হিসাবে ইথাইল আািটেটের বিষয় আলোচনা কবা যাইতে 

পারে। 

ইথাইন্দগ আসিটেট, 01500002125: ইথাইল আযালকোহল এবং 

ম্যাসিয়াল আাদেটিক আযাসিডের সমপরিমাণ মিশ্রণ গাঢ় [7590 সহ একছি 
খয়- ৩ 
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পাঁতন-কুপীতে উত্তপ্ত কবিযা ইথাইল আসিটেট তৈয়ারী হয়? পাতিনের 
সাহায্যে উচ্ভাকে পৃথক করিযা পরে শোধিত কব হয়। 

17,90 
07,000 ল+ ল00নত ৯ 08500900৮7,1-8,0 
ধর্ম2 ইথাইল আসিটেট একটি বর্ণহীন তবল পদার্থ (ক্ফুটনাঙ্ক, ৭৭৫০0)। 

উহাব একটি মিষ্ট গন্ধ আছে। অধিকা"শ এস্টারই সুগন্ধি হিসাবে ব্যবন্থত হয়। 

কোন কোন এস্টাব ওঁধ্ধরূপেও প্রয়োগ কবা হয়। 
ইথইল বিউটিবেট এস্টারের আনারসের মত গন্ধ আছে আইসে। ণমাইল আহইসো| 

ভোলনেট এস্টার আপোলর গদ্ধ। এসেন্স হিসাবে এগুলি বাবজত হয । অনেক এস্টার যেমন, 

পেলুলোঙ্গ আদিটেট পলভিনাইল আসিটট প্রহ্ৃতি প্লার্টিক প্রস্তুতিতে বাবহাব হয । 

জলেব সহিত ফুটাইলে (বিশেষতঃ ক্ষাব অথবা লঘু আসিডের প্রভাবে ) 
এস্টাব আর্দর-বিশ্লেষিত হইযা যায । 

0ল00909০02৮5 1 00830090514 0ন:0ার 
ইহা আমোনিযা গ্যাসে সহিত আসিট্যামাইড এবং 701,এর সহিত 

আযসিটাইল ক্লোবাইড দেয £__ 
07000 0চ5+বার,₹খের১0০খল১+0১,0ঘ 
খেন,00090751201,-07750004003)0117001, 
২৮-৪। তৈল, চবি এবং মোম 2 আমরা যে সকল তৈল বা! মোমজাতীয় পদার্থ 

দেখি, তাহারা প্রধানত চার রকমেব। 

(১) খনিজ তৈল (117612| 0115)-_পেট্রোল কেবোসিন প্রভৃতি এই জাতীয় 

তৈল । উহার প্রধানত, হাইদ্রোকার্বন যৌগ । 

(২) উস্তিজ্জ বা জান্তব তৈল বা চবি (0115 ৪10 75)-স্পনারিকেল 

তেল মাছর তেল মা'সেব চধি প্রঙৃতি এই জাতীয। উদ্ভিদ ওজন্ত হইতে এই সমস্ত পাওয়া 

যায়। এগুলি সবই গ্রিসাবাইভ যৌগ অর্থাৎ গ্লিদারিন এব* গুকভার জৈব আসিড সংযোগে 
উৎপন্ন । অতএব এগুলিও এস্টাঁব | যে সকল গ্রিসাবাইড সাধাৰণ উষ্ণতায কঠিনাকার তাহাদের 

চধি বলা হয়, তবল হইলে তেল বলা হয়। 

(৩) উদ্ধায়ী তৈল (£5587681 ০115) ফলের সুবাসে এবং কোন কোন ফলে 

হুশদ্ধি তৈল-জাতীয় পদার্থ থাকে | থুব উদ্ধায়ী বলিয়া উহাদের “উদ্বাধী তৈল” বলে। গোলাপের 

নির্যাস, চন্দন তেল ইত্যাদি এই জাতীয় । ইহাদের ভিতর প্রায়ই নানারকম বৃত্তাকার-যৌগ থাকে । 

৫) মোম (/122৩55)--.টহা সাধারণ অবস্থায় কঠিনাকার পদার্থ । জুতা পাঁলিশে, 

শ্রাঙ্গোফোন পেফর্ডে ঘে সোমঞ্াতী বন্ত ব্যহত হয় তাহার নাম কার্নোবা মোম (98::889% 



জৈব-বিজ্ঞান ৮ 

শর») । মৌচাকের মোমও এই জাতীয় । ইহারা সকলেই একটার, কিন্ত এই সকল একটার 

গ্লিসারিন হইতে উদ্ভূত নয়, সুতরাং ইহার। গ্লিসারাইড নয় । মৌচাকের মোমে আছে মিরিদিব 

'পামিটেট, 02578100060307781 1 

উত্তিজ্জ তৈল এবং জান্তব চরিগুলি প্রশম পদার্থ। ইহার বেনজিন, 

আযাসিটোন, ইথাব প্রভৃতি জৈব ভ্রাবকে দ্রবীভূত হয়। এই অকল পদার্থকে 
ক্ষাবকের সহিত ফটাইলে সহজেই অরধিশ্লে ₹ত হইয়া যায়। 

তৈল+1ঘ%0ঢা-গ্রিসাবিন+পোডিয়াম লব্ণ 

(সাবান ) 

0)7(0000,+755),+ 950 

(গ্রিসারাইড ) 

-502700013)130:775500 05 

(গ্রিঙ্গাবিন) (সোডিযাম স্টিযারেট সাবান ) 

তৈল হইতে সাবান প্রস্তত একট ভাবেই ভঘ। টৈতলেব আর্দ্র বিশ্লেষণে যে জৈব 

লবণ পাঁওযা যায তাহাই সাবান। 

গ্লিনাবাইড তেলেব ভিঙব অপরিপক্ত জৈব-আসিড থাকিলে তৈলটি তবল 
এবং অনেক সময বাবহাবেব মন্কপযুক্ত হয। নিকেল প্রভাবকেব সারিধ্যে 

উহাতে হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালিত কবিলে, আিড অংশ পরিপূপ্ত হইয় 

যায এব” তৈলটি ধীবে ধীবে বর্ণহীন গাদা ও কঠিন[কাব হইযা ওঠে। এই 

ভাবেই অনেক তৈলকে চধিতে বপাস্তবিত করা হইযাছে। বনম্পতি ছি 

এইরূপে উদ্ধিজ্জ তৈল হইতে প্রস্তুত হয়। এই পদ্ধতিকে বলে “তৈলের 
হাইড্রোজেনেসন”। 

70-এর হাইড্রোজেনটি বিভিন্ন আলিপ দ্বার! প্রণ্তস্থাপিত করিলে নানারকম আল- 

কিল সায়নাইড পাওযা ঘাইবে। পটাপিযাম সাধনাইডের সহিত আআলকিল আয়োডাইডের 

বিক্রিয়ার ফলে এই সকল যৌগ পাওষা সম্ভব । 

মিথাইল আয়োডাইড গবং পটাসিয়াম সাধনাইড হইতে মিথাইল সায়নাইড প্রস্তত হয়। 
0ন2া-্0খ-0750খ+00 

২৮-৫। সারবন্দী যৌগে কার্বন সংখ্যার হ্াসবৃদ্ধি £ পূর্ববর্তী 
অধ্যায়গুলিতে আমর! মোটামুটি বিভিন্ন গোঠীব প্রধান বিক্রিগ়্াগুলির আলোচনা 

করিয়াছি। প্রত্যেক সমসংস্থ বা সমগোত্রীয় গোষ্ঠীর ভিতরেই বিভিন্নসংখযক 

কার্বন-পরমাণুষুক্ত পদার্থ রহিয়াছে। যেমন, 08807, 07807507, 



৮৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

0দ,08,050ঘী | কিভাবে কার্বন-সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্বাস করিয়া একটি 
যৌগকে অপর একটি ফষৌগে পবিণত করা সম্ভব কযেকটি উদাহরণ সাহায্যে 

তাহা সম্যক বুঝা যাইবে । 

উদাহরণ ১। মিথাইল কোহল হইতে ইথাইল কোহল £ 
1১05 বি ন্ [বাব 

কেট 07307---৯0730৮ -৯0লুও0াব ৮ তেরওহাখচাত ৯ 
জি 

৮খে5 [ও তা 
(খ) 0৫065074078 0-০5 0 0-০স 0 

উদ্দাহরণ ২। হথাইল কোহল হইতে মিথাইল কোহল £ 
0 ১০ ভাপ 

(07507 -৯ 007300077-- ৮0175000774 ৮0730072 

2184 রাখ 02 
শাদা মাহ ০5০7 

017 

উদাহরণ ৩। আ্যাসেটিক আাজিভ হইতে প্রপিয়নিক আযাসিড £ 
(৪80 (17000)2048 

পাতন 

12 015 তো 
৯0750 7- 07302000507 20 

77909 
সা 3072009 

উদাহরণ ৪। কার্বন ও হাইড়োজেন মৌল হইতে আ্যাসেটিক 
আনিড 2 

চাও না 7209 

(ক) 26770 ৮0- 2৯6 21711 ৯08776১ ০275917 

0) 

01730-0007 

759 9. 

ধ্ঠ ু 
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উনত্রিংশ অধ্যায় 

গর্কর| | কার্ধোহাহড্রিট | 

২৯-১। আমাদেব খাগ্য প্রধানতঃ তিন রকমের-_প্রোটিন, স্নেহ বা 
ফ্যাট, এব* কাবোহাইড্রেট । মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিন, ঘি, তেল 
প্রভৃতি মেহ এবং চিনি, চাউল, গম, যব প্রভৃতি কাঝোহাইড্রেট। এই সকল 

খাছ্যবস্ত ছাডাও অন্যান্য প্রকাবের কার্বোহাইড্রেট আছে। যেমন- তুলা, কাগজ 

প্রভৃতিও কারবোহাইড্রেট। 

কার্বোহাইড্ুট যৌগমাত্রেখই সাধাব৭ জঙ্কেত 00750), ম্ুতবাং 
সমস্ত কার্বোহাইড্রেট কাবন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সমন্বিত যৌগ এবং 
উহাদের ভিতবে হাইড্রোজেন এব* অকিজেন জ্বদাই (২১) অর্থাৎ জলে 

যে অনুপাতে থাবে সেই অগ্তপ[তে আছে । অবশ্য এবথা মনে বাঁথিতে হইবে 

যে, কেন জৈব যৌশে হাইড্রেজেন ও আঁঞ্মজেনেব এই অন্গপাত থাকিলেই উহা! 
কার্বোহাইড্রেট হইবে ণ1। যেমন, আঙগেটিক আসিড, 0257409, কার্বোহাই- 
ড্রেট নহে। 

কাবৌহ ইড্রেট-সমৃহকে তিনটি প্রধান শ্রণীতে বিভক্ত কব হইয়াছে £₹-- 

(১) শর্কবা যথা, আখেব চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি । 

(২) স্টা্ বা শ্বেতসাব- চাউল, গম, আলু, বালি প্রভৃতি । 

(৩) সেলুলোজ-_তুল', পাট, কাগজ, ঘাস, বাশ ও কাঠের প্রধান অংশ 

ইত্যাদি। 
স্টার্চ বা সেলুলে।জ জাতীয পদার্থগুলিব অথুগুলি খুবহ বড এবং বেশ জটিল । 

খুব সাধারণ স্টার্চেবও আণবিক গুরুত্ব ৩০০*০-৪*০** হইযা থাকে। ভাতার 

ইতিহাসে সেলুলোৌজের দান অসামান্য । তুলা, পাট আমাদেব বন্ত্রসমস্তার 
সঞজাধান করিযাছে, ঘাস, বাশ হহতে কাগজ না হইলে দ্রুত শিক্ষা! বিস্তার 

সম্ভব হইত না। আবাব সেলুলোজ হইতেই নান? প্রার্টিক শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। কৃত্রিম রেশমও সেলুলোজ ইইতে প্রস্তত হয়। শিল্প ও ব্যবসায়ে 
সেলুলোজ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিযাছে। এখানে আমর! কেবলমাত্র ছুই একটি 

শর্করার বিষদ্ঘ আলোচন] কাবব। 



শর্কর]। কার্বোহাইড্রেট ৮৭ 

২৯-২। শর্করা 8 বিভিন্ন উত্তিদে এবং প্রাণিদেহে নানা রকমের শর্করা 
বা চিনি পাওয়া যায়। শর্র! মাজেই মিষ্স্বাদযুক্ত, জলে দ্রবণীয় এবং ক্ফর্টিকাকার 
পদার্থ। এই হিসাবে সেলুলোজ বা স্টার্চ হইতে তাহারা ম্বতন্ত্। চিনি আবার 
ছুই বকমের £ (১) মনো-স্যাকাবাইড (8015039001,875069)--ইহাদের অণুতে 

টির অধিক কার্ধন-পবমাণ থাকে নাঁ। যেমন, গ্লুকোজ 053505, ফ্রুক্টোজ, 
0$071509, জাইলোজ, 01908, ইত্যাদি। (২) ডাই-শ্াকারাইড 
(9:59০01597:055) £ ইহাদেব অণু ১২ বা ১৮টি কার্বন-পবমাণু সচবাচর দেখ। 

যায়। আখের চিনি, 0127১50)$8 , বাকিনোজ, 0::87752055 ইত্যাদি । 

সমস্ত স্যাকাবাইডই কোহল জাতীয় এবং উহাদ্রে অধুতে বনুসংখ্যক 07 

মূলক থাকে। মনোস্তাকাবাইডে কোহল মুলক ছাড়াও আযলডিহাইভ ব। 
কিটোনেব মূলক থাকিবে । আই-স্তাকাবাইড-গুলি একাধিক মনোশ্যাকারাইডেব 

স"যে'গে উদ্ভূৃত। 

২৯-৩। গ্রকোজ (0140956) ০০1: £ মণোস্তাকারাইড শর্কবাব 
মধ্যে গ্কোজই সবপ্রধান। চাকেপ এব” ফুলের মধুতে, নানারকম ফলে, আঙবে 

গুকোজ থাকে। এইজন্য গ্লকোজেব অপব নাম দ্রাক্ষাশর্কবা। জীবকোষেও 

গ্লুকোজ পাওয়া যাষ। জীবদেছে স্টাচ এব* সেলুলোজেব বিশ্লেবণেই প্রধানত; 
গ্লুকোজের উৎপত্তি হয়। 

" ভাই স্তাকাবাইড এব" স্ট।্ অথবা সেলুলোজ সবই গ্নকোজ-উদ্ভুত যৌগ) 
বস্ততঃ এই সমস্ত পদাথকে আর্দরবিষ্লেবিত কবিযাই গ্লুকোজ তৈয়াবী কবা হয়। 

ইক্ষুশর্কব1 ডাই-স্যাকাবাইডভ (0:217550$1), শহাব গাঁ দ্রবণ গাঢ [0] 

দ্বাবা আদ্র বিশ্লেষণ কবা হয (৫*০০)। ইক্ষশর্করা একটি জলেন্ম অণুব সহযোগে 

মূকোজ ও ফ্রক্টোজে পবিণত হইযা যায়। আংশিক কেলাসন সাহায্যে এই 
উৎপন্ন দ্রব্য ছুইটি পৃথক করিষা লওযা হয় । 

2ঞ। 

(01217220)3। 41586)” 0817720)8 নি 061712098 

উক্ষুশর্করা মূকোজ ফাক্টাজ 

চাউল অথবা আলুব স্টার্চ বিশ্লেষিত করিয়া প্রচুব গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়। 
খোসা ছাড়া ইয়া আলু বা চাউলের শ্বেহসাব পিষিয়৷ লইষা জলের সঠিত মিশাইয়া 
লওয়া হয়। অতিরিক্ত চাপে **৫% লঘু সালফিউরিক আযাদিড সহ ফুটাইলে 



৮৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

উহার আর্্র-বিঙ্লেষণ ছুই ঘণ্টাতেই সম্পর হইয়া! যাক্স। অতঃপর সোডা হ্বারা উহার 

অল্নত্ব প্রশমিত করিয়া প্রাণিজ অঙ্গাব সাহায্যে পরিষ্কার করিয়। ছাকিয়া লওয়া হয়। 

দ্রবণটি ঘনীভূত কবিষা শীতল করিলে কঠিন স্ফটকাকাবে গ্লুকোজ পাওয়া যায়। 

(0771005)71771320-৭08771208 

সটার্চ গ্রকোজ 

গ্নকোজের মোটামুটি সংযুতি সন্কেত__ 
তোর,০ল-_070ল-0ল০ল- 0০-00-0701 

স্থৃতবাং ইহাতে আযলডিহাইড এবং আযালকোহল উভয়েরই ধর্ম পরিলক্ষিত 
হয়| " 

(১) আলডিহাইড হিসাবে গ্রকোজ বিজাবণ-গুণ সম্পন্ন! ফেলিং জরবণ, 
আযামোণিয়া যুক্ত 4১০3 দ্রবণ ইত্যাদি প্লকোজ দ্বাবা সহজেই বিজাবিত 

হইয়া থাকে। আযলডিহাইডেব অন্যান্ত বিক্রিযাও ইহাতে দেখা যাষ £__ 
(ক) 07501106017073),070+130ো 

_07,07(017007),030ল,0েখ 

খে) 07,01776017013),070 1ান১0ন 
-043500770017077)4017-10917 41220 

(গ) 0720770007017),0170+ 0 -----৯ 0750 (0707) 
07007 

[নাব0 
(খ) 007070077097),0700 -----৮ 0007৮--0090 77 

জারণ অন্সালিক আঁসিড 

২৯-৪। স্রক্টোজ (7568056), 071:505 8 ইহা £ুকোজের সমযোগী হুতরাং 
সঙ্কেত একই, তবে স"্যুতি শ্বতস্ব । ফলের ভিতবেই ফ্ুক্টোজ বেশী পাওয়া যায়। চিনিব আর্দ্র 

বিশ্লেষণে গরকোজেব সহিত য.ক্টোজও পাঁওয়া যায । এই ভাবেই ঈহ1 তৈযাবী হয়। 

ফ্রুক্টোজ কিটোন জাতীয শকর!। উহাতে কোহলের মূলক ছাড একটি কিটোন মূলক (০০) 
আছে । উহাব সঙ্কেত 0175017 -_ ন০ল _ 00 07008 - 00০--0880ল7 । 

কতরাং উহাতে কিটোনের ধম বর্তমান । কোঁতলেব মত ব্যবহাব $ আছে। 

২৯-৫। ইক্ষু-শর্করা (08706 58521. )? 61211529172 যে চিনি আমবা 

সর্বদা ব্যবহার কবি, উহ1 আখেব চিনি বা ইক্ুশর্কবা। ইহা ভাই-স্ঞাকাবাইড। 

বীটের চিনিও একই পদার্থ। অনেক তালজাতীয় ফলে এবং আনাবসেও এই 

শর্করা আছে। আখে ৯২-১৯% ভাগ চিনি থাকে। 



শর্করা । কার্বোহাইড্রেট ৮৪ 

আখ হইতে এই চিনি অনায়াসেই প্রস্থত করা যায়। ছোট ছোট টুকরা 

কাটিয়া কাটিষা যন্ত্রের চাপে আখেব রস বাহির করিয়া লওয়া হয়। রসটি 
প্রথমে একবাঁব ছাকিয়া লইয়! উহাতে চুন মিশাইয়া! প্রায় ৯৯০০০: উষ্ণতা পর্স্ত 
তাপিত করা হয। প্রয়োজন হইলে তারপর কিছু 90% গ্যাস উহাতে 
পরিচালিত কবা হয়। চুন এবং 302 এব প্রক্রিয়ার ফলে রসে যে সমস্ত আযাসিড 
বা অপ্রযোজনীয় মালিন্ত থাকে তাহা অধঃক্ষিপ্ত হইয়া ধিতাইম্বা পড়ে। এই 

সকল প্রক্রিয়া সময় বসের দ্রবণটি যথাসম্ভব প্রশম অবস্থা বাখা হয়। ইহার 

পর, বসটি পাম্পের সাহায্যে বড় বড় ট্যাঙ্কে লইয়া যাওয়া হয। অন্ুপ্রেষ 

পাতনেব সাহায্যে উহ্তাব জল অনেকট! উদ্বারিত করিষা লইলে বসটি খুব গাটু 

হইযা পড়ে। -তৎপব আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা কবিলে বস হইতে চিনির ন্ফটিক 
নিজ্ঞান্ত হইবে। চোষক পাম্পে সাহায্যে শেষদ্রব গুড সবাইযা চিনি পৃথক 
কব হয়। 

ইক্ষুশর্কবা বর্ণহীন স্কটিকাকার মিষ্ট পদার্থ। জলে দ্রবণীধ কিন্ত কোহলে 

দ্রবীভূত হয না। প্রায় ২৯০4০ উষ্কতায উহাব জল খানিকটা উদ্ধায়িত হইন্া 
গেলে আঠাল ছিনি বা ক্যাবামেল পাওয়া যায। নানাবকম লজেম্স, মিছবি 

জাতীয় পদার্থ উহা হইতে প্রস্তত হয। 
ইক্ষশর্করাব কোন বিজাবণ ৩৭ নাই। লঘু আপসিড বা ক্ষাব ভ্রবণেব 

আহাযো ইহাকে আর্দ্রবিষ্সেষিত কৰিলে ইহা গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে পবিণত 
হয। ইনভাবটেস ( [7৩755 ) উৎসেচকেব দন্ধানেব ফলেও চিনির এই 
আর্্রবিশ্সেণ হয। গাঢ নাইটট্রক আসিডের আক্রমণে চিনি অল্মালিক 
আসিডে পবিণত হয়। খাগ্য হিসাবে এবং বহুরকম খ্াছ্যপ্রস্ততিতে চিনির 

প্রচুব ব্যবহাৰ আছে। 

শর্কবাগুলি মিষ্টপদ্ার্থ বটে তবে সমন্ত চিনিৰ মিষ্টত্ব সমান নহে। 

পাবম্পরিক মিষ্টত্বে অনুপাত নিম্রূপ £-_ 

চিনি মিষ্টত্ব 

ইক্ষুশর্করা ই ১** 
গ্কোজ সপ প৪ 

ক্রুক্টোজ সপ ২৪৬ 

ল্যাক্টাজ (ছদ্ধজাত) -- ৯৬ 



১০ মাধামিক রসায়ন বিজ্ঞান 

খান্ত ও রসায়ন £ কয়লা বা পেট্রোল ব্যতিরেকে যেমন ইঞ্জিন বা মোটর 

চলে না, তেমনই মানবদেহে উহার প্রয়োজনীয় খাঘ্য সরবরাহ না করিলে উহা! 
চলিতে পারে না। দেহের ভিতরে অস্থি, মাংস, পেশী ও নানা প্রত্যঙ্গে আছে 

অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষদ কোষ। এই কোষগুলির ভিতরের প্রোটোপ্লীজমে সতত, 

নানারকম পবিবর্তন সংঘটিত হইতেছে। ইহাই প্রাণশক্তির পরিচয় । আমরা! 

চিন্তা করি, কথ! বলি, পরিশ্রম করি, কাজ করি,_-এই সব প্রত্যেক ব্যাপারেই 

আমাদের দেহের ভিতরে রাসায়মিক পরিবর্তন ঘটে। এই সকল পরিবর্তনের 

ফলে যে. শক্তি উৎসারিত হয়, তাহাই আমাদের সকল কাজ করিতে সাহায্য 

করে। শুধু তাই নয়, যদি থাগ্ের অভাব ঘটে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলি পর্যন্ত শক্তি 

উৎপাদনে লয় পাইয! যায়। খাদ্য সরববাহ করিলে, পাকস্থলীতে উহা৷ জীর্ণ 

হইয়া রক্তের সাহায্যে সমন্ত কোষে কোষে নান! পদার্থরূপে ছড়াইয়া পড়ে। 
এই সকল পদাথেবই পবে রাসাষশিক বিকার ঘটে। ইহাদের প্রায় সমস্ত 

বিক্রিয়াগুলিই তাপ-উদ্গাবী। যদি দেহেব ভিতর খাগ্য সরবরাহ না করা হয়, 

তবে শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইবে না। কোষগুলি ধীরে ধারে জীর্ণ হইয। গিয়া 

লয় পাইবে। আমাদের কোন কাজ করার বা চিন্তা করার শক্তি-সামর্থ্য থাকিবে 

না এবং দেহের প্রযোজনীয় উত্তাপ বাখাও জভ্ভব হইবে না। ফলে প্রাণশক্তি 

লোপ পাইবে-মৃত্যু অনিবাষ হইবে । 
খাছ্যের প্রয়োজন প্রধানত; তিনটি কারণে £ 
(১) শক্তি উৎপাদন করিয়া দেহেব কর্মক্ষমতা ও সাধারণ ব্যবস্থা অটুট রাখা 

ও রক্ষণাবেক্ষণ করা £ | 

(২) দেহের উন্নতি, পুষ্টি ও বুদ্ধিতে সাহাধ্য করা; 

(৩) অনিবাধ কারণে যে সকল কৌৰ লয় পাইবে সেগুলিকে পুনরায় স্থ্ট 
করিয়া দেহের সমতা রক্ষা করা। 

পূর্বেই বলিয়া, খাগ্য হিসাবে আমরা প্রধানতঃ তিন রকমের জৈব-পদার্থ 

গ্রহণ করি £ 

(ক) কাবোহাইড্রেট-( চিনি, চাউল, আলু প্রভৃতি ) 

(খ) স্সেহ-জাতীয়-__( ধি, তেল, মাখন প্রভৃতি ) 

গে) গ্রোিন-জ্বাতীয়--( মাছ, মাংস, ভিম ইত্যাদি )। 

দেহের আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু ও সঙ্গত পরিচালনার জন্য এই তিন 



শর্ষরা। কার্ষোহাইডরেট ৯৯ 

রকমের খাস্াই প্রয়োজন এবং জচরাচর নির্টিষ্ট অন্থপাতেই থাকা উচিত। 
কেবলমাত্র একবকমের খাছ (ষথা__-প্রোটিন ) দিলেই চলিবে না। এই সকল 

জৈব-পদার্থেব রাসাষনিক পরিবর্তনে শক্তিউৎপাদন ত হয়ই, উপরস্ধ ইহাদের 
সাহায্যে দেহেব পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এখানে অবশ্য উল্লেখ করা 

প্রয়োজন যে এই সকল পদার্থের পরিবর্তনে সাহায্য করার জন্য বিকাবক হিসাঝে 
আবও দুইটি পদা৫থ নিবস্তব সবববাহ কব। আবশ্তক__ইহাব। হইতেছে জল এবং 

অক্সিজেন। জল ও অক্সিজেন ব্যহীত দেহেব ভিতবেব বিক্রিয়া সম্ভব নয়৷ 

পদ্দার্থগুলির পরিবর্তনে বন্ছ উৎলেচক এব" প্রভাবকেব সাহায্য অপবিহার্য। 

উৎসেচকগুলি অবশ্য দেহেব ভিতবেই আছে। যে সকল খাচ্যবস্ত্ আমবা 

গ্রহণ কবি, দৌঁভেব অভ্যন্তরে সেগুপিব বিঙিন্ন বকমেব পবিণতি সম্ভব । দেহেক 

পুষ্টিব জন্য সচবাঁচব যে বকম বিক্রিষা বা পবিণতি প্রয়োজন ত্পরিবর্তে 

অন্যবকমেব বিপ্রিয়া সংঘটিত হইয়া দেহেব ক্ষতিও করিল্ত পারে। অথবা 

বিক্রিযাগুলির যে কম গতিব্গে থাকা উচিত তাহাব পবিবর্তে অত্যন্ত ভ্রুতবা 

অত্যন্ত ধীবে দেহ বিক্রিযাগুলি হইয। দেহেব পুষ্টিব অভাব বা বোগ সৃষ্টি 

কবিতে পাবে। যাহাতে খাছ্যবস্ুব সাহাযো কেহেব পুষ্টি ও সমতা সাঁধ।বণভাবে 

রক্ষা হয় এব" দেহেব নানা প্রয়োজন জম্পূর্বন্পে মিটে, সেজন্য খাগ্যবস্তব মধ্যে 
আবও ছুইবকমেব পধার্থ থাকা একান্তই আবশ্তক। এই পদার্থগুলি হইতেছে 

কিছু খনিজ লবণ এবং ভাইঢামিন ব। খাছ্যধাণ। এই পদার্থগুলি আমাদের খুব 
সাগ্্ান্ই প্রযোজন কিন্ত অপরিহাষ। প্রকৃতিজা৩ যে সকল খাছ্য আমব। গ্রহণ 

করি উহাব সঙ্গেই এই সকল দ্রব্য দেহে প্রাবশ কবে। বদি খানের কৃত্রিমতার 

জন্য ইহাদ্দেব অভাব ঘটে শুবে পৃথকভাবে এই সকল দ্রবা দেহে সবববাহ কবা 
প্রয়োজন । অতএব দেখা যাইতেছে খাগ্য হিসাবে আমাদেব গ্রহণ কর! 

উচিত £-_ 

(ক) জৈবজাভীয পদার্থ-__কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ ও প্রোটিন 

(খ) খনিজ লবণ-_ক্যালঙ্গিযাম, সোডিয়াম, ইত্যাদিব লবণ 
(গ) ভাইটামিন-__-এ”, “বি, “সি”, ভি”, ইত্যাদি 

(ঘ) অক্সিল্পেন ও জল--বিকাবক হিসাবে। 

খনিজ লবণ £ সোডিয়াম, পটাপিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ, কপাব ঘাটিত 
লবণ সামান্ট পরিমাণে আমাদের প্রয়োজন । ফস্ফরাস্ ও পালফার্ যৌগও 
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দেহের পুষ্টিতে আবশ্টাক। ম্যাঙ্গানিজ, ফ্লুরিন, ক্লোরিন, আয়োডিনও থাকা 
উচিত। সাধারণ খাগ্ঠে যে সকল উৎস হইতে এগুলি পাওয়। যায় তাহার একটি 

সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়! হইল £ 

খশিজ-ড্রবা উৎস 

১। সোজিয়াম_-সাধাবণ আমিষ পদার্থ, মানস ইত্যাদি 

২। পটাসিয়াম-_-শক-সক্জী ও কোন কোন আমিষ পদার্থ 

৩। কপার-_সিমজা্ীয় ফল, লিভাব, কিডনী ইত্যাদি 
৪। লৌহ-_সিমজাতীয ফল, শাকপাতা, ডিমেব কুসুম, লিভার 
৫। ক্যালসিযাম-_ছুধ, পনীব, গম, ডিম ইত্যাদি 

৬। ম্যাগনেসিযাম-__সবুজ শাকপাতা, কোকো, চাউল 

ভাইটামিন ঃ দেহেব আভ্যন্তবীণ বিক্রিযাগুলিকে সশ্হত কবিষ়া 
নির্দিষ্টরূপে ও প্রয়োজনান্যাধী পবিচান্নাব অন্য ভাইটামিনেৰ প্রয়োজন। 

এই পথদার্থগুলি খুবই জামান্য পবিমাণে দেহেব প্রযোজন। কিন্তু ইহাদদেব 

অবর্তমানে দেহেব ভিতব নানারূপ অপক্রিয়া দেখা দে এবং ফলে ভাইটামিন- 
অভাবজনিত বোগের আবির্ভাব হয। যেমন, খাগ্যবস্তরতে ভাইটামিন “বি” ন1 

থাকিলে বেবিবেরি বোগ দেখা দয, ভাইটামিন “সি” না থাকিলে দুবন্ত স্কান্ডি 

বোগ হয। ভাইটামিনগুলি জৈবজাতীয পদার্থ এবং প্রাফই খুব জটিল পদার্থ । 

কোন কোন ভাইটামিন, যেমন ভাইটামিন “বি” অথবা “সি” জলেই দ্রবণীষঃ 

আবাব ভাইটামিন “এ, ডি” শইহাবা শ্নেহদ্রব্য। এপযস্ত “এ”, “বি”, 
*স”, “ডি” প্রভৃতি এক ডজনেবও অধিক ভাইটামিনেব অস্তিত্ব প্রমাণিত 

হইয়াছে, আবাব ইভাব মধ্যে কোন কোন ভাইটামিন একাধিক ভাইটামিনের 

মিশ্রণ_-যেমন “বি”, ভাইটামিনেব ভিতব পাঁচটি বিভিন্ন ভাইটামিন বর্তমান । 

দেহের প্রষ্বোজনে প্রতোক ভাহটামিনেব নির্দিষ্ট কার্ষকাবিতা আছে। প্রধান 

ভাইটামিনগুলি আমবা নিয়লিখিত খাগ্যবস্ত হইতে সাধাবণতঃ শ্রহণ কবি। 
ভাইটামিন থাছবন্ত 

£এ*-_লিভাব, ছুধ, ডিম এবং সবুজ শাকপাতা 

“বি”-_গম, আছাটা চাউল, ইস্ট, ডাল ইত্যাদি 

“সি*-_ লেবু, কমলাজাতীয় ফল, টোমাটো, কফি, সাধারণ কাচা সঙ্জী 
“ডি'--মাছের লিভারেব তেল, ডিম, মাখন ইত্যাদি । 
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খাস্পদার্থের পরিবর্তনগুলি কিন্তু দেহেব ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়। একটি 

উদাহরণ হইতে সহজেই উহা! উপলব্ধি কবা যাইবে । আমবা যখন ভাত খাই, 
উহাতে কার্বোহাইড্রেট-স্টার্চ থাকে । প্রথমে উহা মুখের ভিতরে লালার 

সংস্পর্শে আসে। লালার ভিওবে “টাইলিন” (1) নামে একটি উৎসেচক 

আছেঁ। চর্বণেব সময় এই টাইলিন হ্বাবা উহা জীর্ণ হইতে থাকে এবং 

পাকস্থলীতে যাওযাব সময় উহা আস্তে আন্তে প্লুকোজে পবিণত হইতে থাকে । 

খাগ্চ গেলে পাকস্থলীতে পাচক রস উৎপন্ন হয়। ইহাতে খানিকটা 
হাইড্রোক্লোরিক আযসিভ এবং পেপসিন, বেনিন প্রভৃতি উৎমেচক থাকে। 
ইহাদের সাহায্যে বিঙিন্র খাগ্যবস্ত জীর্ণ হইতে থাকে । কার্বোহাইড্রেট এখানে 

সম্পূরবপে গ্রকোজে পব্ণিত হয। আংশিক জীর্ণ থাছ্যবস্ত ধীরে ধীবে 

পাকস্থলী হইতে গ্রহণীব ভিতব দিষ। নীচের দিকে যাওয়া সময় লিভার হইতে 
নিঃসাবিত পিত্ত দ্বাবা এবং অগ্ন্যাশয়েব বস ছানা অম্পূর্ণ জীর্ণ হইযা থাকে । 
অতংপব গ্লুকোজ এব” অন্থান্থ যে সকল দ্রখ্য দেহের জন্য প্রয়োজন, ক্ষুত্রান্ত 

হইতে ছোট ছোট বক্তন।লীব সাহায্যে সেগুলি শোষিত হইযা বিভিন্ন কোষে 

পবিচালিত হয । অপ্রযোজনীয় পদার্থগু”ল মল-নালীব দিকে চলিষ1 যায়। 

কোযের ভিতব যে গ্লকোজ উপস্থিত হয, বৃক্তেব সহি মিশ্রিত অকিজেন দ্বারা 

জারিত হইযা উহা কাবন-ডাই অল্মাইড ও জলে পব্ণিতি লাভ করে। এই 

“ভাবেই ধীবে ধীবে বিক্রিষাগুলি সপ্ঘটি ত হইতে থাকে। 

ত্রিংশ অধ্যায় 
হ্ৃতাকার (জবপদার্ধ 

বন্ৃকাল হইতেই নানাবকম স্গন্ধযুক্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থ মানুষ ব্যবহাব কবিয়া 

আসিতেছে । পবীক্ষায ইহাদেব অধিকাংশই দেখা যায় বৃত্তাকাব কঠিন-যৌগ। 

সমস্ত বৃত্তাকার কার্বন-যৌগই বেনজিন (05৮5) হাইড্রোকার্বন হইতে উদ্ভূত 
মনে করা হয়। তাই, এখন সমস্ত বেনজিন-উদ্ভৃত অথবা বৃত্তাকার যৌগকেই 
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প্গা্ধবহ (5:02%90০) যৌগ” বলা হয়-_-তাহাদের গন্ধ থাকুক আর নাই 

খাকুক। 
রাসায়নিক ধর্মের পার্থক্য থাকার জন্ঠ বৃত্তাকার কার্বন-যৌগ সারবন্দী কার্বন- 

যৌগ হইতে পৃথক আলোচনা! করা হয়, যদিও এক শ্রেণীব যৌগ হইতে অপর 
শ্রেণীব যৌগ উৎপাদন সম্ভব। আযাসিটিলীন হইতে বেনজিন পাওয়া! যায়, 
আবার বেনজিন হইতে ম্যালেইক আসিড পাওয়া সম্ভব । 

জৈব যৌগেব প্রা তিন চতুর্থাংশই বৃত্তাকাব যৌগ । আলকাতবা হইতেই 

তিনশভাধিক প্রধান বৃত্তাকাৰ যৌগ পাওষা যায় এবং এইগুলি হইতে বন 
সহত্র যৌগ প্রস্তুত কবা সম্ভব হইযাছে। ল্যাবরেটরীতেও সংখ্যাতীত যৌগ 

প্রস্তত হইয়াছে। অস্খা বঞ্জকদ্রবা, বু প্লাস্টিক, নানাবকমে গন্ধদ্রব্য ও 
ওঁষধ বৃত্তাকাব বৌগ। জার্মান প্সাযনবিদ বায়াবেব কৃত্রিম নীল উৎপাদন 
ভারতবর্ধকে কুধ্যাত নীলেব অত্যাচাব হইতে বক্ষা কবিয়াছে। এই নীলও 
বৃততাকাব যৌগ। 

৩০-১। আলকাতরার পাতন £ পূর্বেই বলা হইয়াছে, কযলাব 
অন্তরমপাতনেব ফলে নানারকম মূল্যবান পদার্থ পাওযা যায । ইহার্দের মধ্যে 
আলকাতবা অন্যতম । একদা বহু উপেক্ষিত আলকাতবা হইতে বর্তমানে 

নানারকম ওঁধধ, বপ্রক, শ্ুগন্ষি, বিশ্ফোবক, বীজবাবক ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে । 

আলকাতরাতে সুঙ্ধ্ম কার্বনের কণা ছাডাও নানাবকম অগ্ন, ক্ষাবক ও প্রশম 

জটিল পদার্থ মিশ্রিত থাকে। লোহাব বড ট্যাঙ্কে আলকাতবাকে উত্তপ্ত কবিযা 

উহাব শানাবিধ উপাদান উদ্বাস্্রিত কর হয। বিভিন্ন উষ্ণশাষ উদ্বাধী বাম্পগুলি 
পৃথক সণগ্রহথ কবিয়া মোটামুটি চাৰ বকম তৈল সপ্গ্রহ কবা হয়। এই ভাবে 
প্রায় ৪০০০০ উষ্ণতা পধস্ত উহাকে উত্তপ্ত কৰিলে প্রা ৪০% ভাগ পাতিত 

হইয়া যায এবং যে কালো পদার্থ ট্যাঙ্কে পড়িয়া থাকে উহা! পিচ (0১২0০%)। 
বিভিন্ন উষ্ণতায় সংগৃহীত পদার্থগুলি :₹-_- 

আনুমাশিক প্রধান 
উক্তা ০০ শতকর। ভাঙগ উপাদান 

(1) লাইট অয়েল -- ১৭৯০ -- ৮০ --  বেনজিন 

(ম) কার্ধলিক অয়েগ -- ২৩৯০৭ --  ১*% -- ফিলোল, 

স্তাপথালিন 
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আশুষানিকষ প্রধান 
উঞ্চতা ০০ গতকরা জাগ উপাদান 

(৮8) ক্রিয়োজোট অয়েল-_ ২৭০০ »-- ১*% -- ক্রেসোল 

(৮) আনথাসিন অয়েল- ৩৬০০ -- ২*% -_ আ্যানথ্বাসিন 

ইহাদের প্রত্যেক অংশকে লইয়া পুনঃ পুনঃ আংশিক পাতন দ্বাবা শোধিত 
করিয়া বিভিন্ন পদার্থ পৃথক করা হয, লাইট অয়েল লইযাঁ উহ্বাকে আবার 

পাতিত কব হয়। প্রথম ৭০০৫ পযন্ত বাষ্পগুলিকে আলাদ1 সংগ্রহ করা হয়। 

৭*০০এব অধিক উষ্ণতাষ পাতিত পদার্ণে প্রায় ৭০% বেনজিন থাকে। 

চ755094 এবং 0 দ্রবণ দ্বাবা শোধিত এবং পবিষ্কত করিয়া আবাৰ 

'আংশিক পাতন কবিলে বেনঞ্জিন পাঁওযা যায। এই বেনজিন বৃত্তাকার 

যৌগসমূছ্েব আদি-পদার্থ। 

৩০-২। বেনজিনঃ 0০16 £ বেনজিন বুন্তাকাব হাইড়োকার্ন যৌগ। 
উহাব অণুতে ছযটি কার্ধম পবমাণু পবস্পবেব সহিত যুক্ত হওযাঁব ফলে একটি 

ষডভূজ স্যষ্টি হইধাছে। প্রত্োকটি কার্বনেব সঙ্গে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুও 

যুক্ত আছে। কার্বন পবমাণুদেব ভিতরে তিনাট দিবন্ধ এবং তিনটি সাধারণ 

যোজক বর্তমান । 
191 

| 
0 

1 ০/২২০- 
| | 

0 এন 
১১ 
৫ 
| 
বা 

অতএব প্রত্টেকটি কার্বন পরমাণুব যোজ্যতাই চাঁর প্রতিপন্ন হইবে। 

'বেনঞ্জিনের এই সংযুতিই্পঙ্কেত কেকুলে (৫৪০1০) প্রথম প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন 

পরীক্ষার ফলে এই সক্কেতই এখন সর্বজন গ্রাহন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । অনেক 

সময় কেবল একটি ষডভুজ মাত্র অঙ্কন করিয়া চি বেনজিনকে প্রকাশ করা 

হয়। 
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বেনজিনের ভিতর দ্বিবন্ধ থাকিলেও উহা! খুব স্থারী যৌগ, এই যড়তুজ বৃতকে 
ভাঙিয়! ফেলা অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার। সংলগ্ন হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে 
বিভিন্ন মূলক দ্বাবা অবস্থাবিশেষে প্রতিস্থাপন কবিয়া নানাবকম যৌগিকপদার্থ 
প্রস্তুত করা সম্ভব । যেমন £-- 

ঃ ]োন 0ল 
00/৯০7 07 /১০01 0 /১0.0, 

| ] 
07১/০ল 074০ 07 /০ল 
পন নি চি 

0 0ল 
0৮/২007,  0ন/৯২০ 2,000 

ূ | 
07১/০ল 00১/০৮ 

07 টে 

007 তোল 07 
0োর/৯২০.0০0০077 07/৯০,০৮। 00/৯0.08, 

| | ৃ | | 
07১/০৮ 07১২/0 ঞরত॥ ০১০১ /০ 

উড 0 ঠা 
ইত্যা্দি। 

আবার আনেক যৌগিকপদার্থে একটি অগুতি একাধিক বেনজিন বৃত্তের সমাবেশ 
হইতে পাবে। যেমন 2 

€1 0017 151 €14। 

07/২১/২০7৭ 08/৯০-০০-০০-০/৯০ল 
॥ | | 

০07১২/৯২/০৮ 00/০0 017২ ঘর 
(017 00017. 017 ০17 

হ্যাপধালিন 02075 বেনজিল 014111008. 

ইহাতে সহজেই বুঝ! যায, বিভিন্ন বিক্রিযাতে বেনজিনেব বৃত্তটি অপবিবতিত 

অবস্থাষ বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ কবে। সংলগ্ন হাইড্রোজেনের পবিবর্তন হইতে 
পারে কিন্তু কার্বন বৃত্ত অটুট থাকে । 

প্রস্তুতিঃ আলকাতরাব পাতন হইতেই সমস্ত বেনজিন প্ররস্তত হয়। 
বিভিন্ন উপায়ে ল্যাবরেটবীতেও বেনজিন তৈয়ারী কৰা যায় বটে, তাত্বিক কৌতুহল 
ছাড়া উহাদের আর কোন গুরুত্ব নাই। 
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কে) উত্তপ্ত নলেব ভিতর দিয়া আসিটিলীন পবিচালিত করিলে, বেনজিন 

পাওয়া যায় £- 30,027 

(খ)ট সোডিযাম বেনজয়েট এবং সোভালাইম পাতিত কবিলেও হি 
পাওযা সম্ভব £--075000517-%0-05া,+ 5500 

ধর্মঃ জলেব চেষে হাল্কা, কিন্তু জলেব মতই বর্ণহীন তরল পদার্থ 
বেনজিন (স্ফুটনান্ক, ৮০”0)। জলেব সঙ্গে খেনজিন মিশেও না। ইহাব 
একটি বিশিষ্ট গন্ধ আছে। কোহল এবং ইথাবেব সঙ্গে বেনজিন মিশিয়। 

থাকে। 

বেনজিনের হালোজেন এবং আসিডেব সঙ্গে বিক্রিয়াগুলিই বিশেষ উল্লেখ- 

যোগ্য । 

(১) স্থযালোকে ক্লোবিন ব৷ ব্রোমিনেব সহি ১ বিক্রিষাত্ে নেনজিন হইতে 

যুত-যৌগিক উৎপর্ন হয । 

0৫6 130012-0417561$ [ বেনজিন হেক্সাব্োরাইঙ ] 

(২) লৌহ মখবা আষোডিন প্রভাবক থাকিলে, ক্লোবিন ও ব্রোমিন আস্তে 
আস্তে বেনজিনেব হাইড্রোজেনগুলি প্রতিস্থাপিত করে-_- 

01, 
. 08ানও --৮ 0750171 চ0 

015 
প্রন 0] _-৯ 0০740154170 

এইভাবে সমন্ত হাইড্রোজেনগুপিহ প্রতিস্থাপিত হইতে পাবে। 
0076+601,- 05014 6701 

(৩) গাঢ 5504 এব সাল্লিধ্যে, বেনজিন গাঢ নাঘ0৪ ঘ্বাবা আজান 

হইয়া নাইট্রোবেনজিন্বে পবিণত হয । 
00794; নাব০05-4003চাঘ০১ 1750 

(৪) সালফিউবিক আনিড সহ বেনজিশ উত্তপ্ত কবিলে বেনজিন-সালফনিক 

আসিড পাওয়া যায়। 06764775904-5 00759087750 

(৫) শ্বেততগ্ত নলের ভিতব দিয়া বেনজিন বাষ্প পরিচালিত করিলে ডাই- 
ফিনাইল পাওয়া যায় :₹__ 20078 75 0875-07-78 

বয়স) 
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(৬) ২১১০ উষ্ণতায হাইড্রোজেন ও বেনজিন বাশ্পেব মিশ্রণ কিছুর্ণ 

নিকেল প্রভাবকের উপব দয! পরিচালিত করিলে হেক্সা্রইড্রো-বেনজিন 

উৎপন্ন হয় £-- 
05164 3112-5061205 

ব্যবহার £ তেল ও চ'্বব দ্রাবক হিসাবে বেনজিন সর্বদা ব্যবস্থত হয়। 

পশম ও বেশামব বন্ত্র্দি পবিষ্কবণের জণ্য বেনজিন ব্যবহাব করা হয়। পেট্রোলেব 

সহিত মিশ্রিত অবস্থায জালানি হিসাবে ইহাকে প্রয়োগ কবা হয়। কার্বলিক 

আযসিড, শাইট্রোবেনজিন প্রভৃতি প্রস্তুতিতে বেনজিন প্রয়োজন । 

বেনঞ্জিনেব হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন কবিযা নানাবকম যৌগ প্রস্তত 
হয। সাধারণ: ক্লোবো বেনজিন (0613501) অথবা নাইট্রোবেনজিনেব 

€0৮লুঢাব02) মাধ্যমেই এ সকল পদার্থ পাওয়। যায়। নানা বকমেব বড, 

দীজবাবক, ওঁষধধ প্রভুতি বেনজিন-উদ্ভত যৌগ। যেমন, প্যাবাহাইডুক্সি 

আজোবেনজিন এ বা ৫ ১০৪ একটি বও; ত্যার্টিফেব্রিন, 

৫ » 0009 জখবিনাণক ওধধ, ববলিক আযগিড,€ ১০৪, 

বীজপাবক। সাধাধণেব প্রবোজনীয বধেনঙ্জিন উদ্ভত কষেকটি সবল এবং সহজ 

যৌগেব আলোচন1 কব। হইতেছে । 

৩০০৩ । টলুইন (0615--017) € ইহাও একটি হাইড্রোকার্বন 1 

ইহাতে বেনজ্জিনেব একটি ভাইড্রোজেন শিখাহল মূলক (115) দ্বাবা প্রতিস্থাপিত 
হইযাছে। অতএব ইহাকে 'মথাহল বেনজিন খলা যায । বেনজিন হইতে 

একটি হাইড্রোজেন পবমাণু সবাইথা লইন্ল বে একযে।জী মূলক থাকিবে হাহাকে 

বলা হয, ফিশাতশ মূলক (৬ান,)।  081758£ ফি্নাইল ব্রোমাইড খা ক্রোমো- 
বেনজিন, 0/17507,000ন, ফ্নিইল আসেটিক আসিড। 

লাইট অগ্েলের আংশিক পাতনেব ক্লে নেনজিন হ|ডা টলুইনও পাঁওযা 

যায়। আরও ছুইটি উপাষে টলুইন প্রস্তুত কবা যাষ £ 

(১৯) ফিটিগ পদ্ধতি ই (66685 715070)__ইবিবীয ভ্রবণে মিথাইল 
'আয়োভাইড এবং ব্রোমোবেনজিনেব মিশ্রণে ধাতব সোডিযাম দিলে, টলুইন 
পাঁওয়া যায়। আশিক পাতন দ্বাবা উহা! হইতে টলুইন উদ্ধার করা হয় :__ 

00ন$া3:+ 2৭০4 013৪] 08৮50] + বি 42 
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0২) ফ্রিডেল-ক্রাফ ট পল্ধতি 2 (8715৫0-0465 ল18610৫)- অনার 
4১105 এর প্রভাবে, মিধাইল হ্ালাইভ এবং বেনজিনের বিক্রিয়াতে টলুইন 
পাওয়া যায় ১০৮ 

09751 075011+[101- 02750757701 112105] 
যে কোন আলকিল বেশজিন এই উপায়ে প্রস্তত করা সম্ভব :__ 

0৮6-+ 0557011+14101)]-08750)77 +ন0]1[41019]. 

ধর্ম: সমগোত্রীয় বেনজিনেব ম৩ই টলুইন বর্ণহীন হালকা তবল পদার্থ 

ক্ষেটনাস্ক, ১১০০০), জলে অদ্রবণীয, কিন্তু ক্োহল, ইথাব প্রভৃতির জহিত্ 

সমসত্ব মিশ্রণ করে। টলুইনেব বাসাষশিক বিক্রিষাও এনজিনেৰ মই । 
(১) ফটন্ত টলুইনে 0-গযাস পবিচালিত করিলে, ক্লোবিন মিথাইল মূলকেব 

হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন কবে, বুস্তেব হাইাড্রাঢজনেব সহিত বিক্রিয়া কৰে না। 

ধারে ধাবে নু) এব সমস্ত হাহাড্রাজেন প্রতিস্থাপিত হইতে পারে । 

0] 
070, _-৮ তল এন,0ে ৯ ৫৮,0ল0]) ৯ :0০75001, 

টলহ্ন বেনজাঙন ব্রোবাইড বেনজাল কোবাউডর  বেঙ্রোট্রাহক্রোরাইড 

(২) আযোডিন, ফপফবাস প্রভৃতিন প্রবে সাধাবণ অবস্থ(ষ ৫1-গ্যাস 

'বেনজিনেব জহি বিক্রিবা কাব এব পেনশিন বৃণব হাইড্রোজন প্রতিস্থাপিত 

কর্বে। 0, এব মূলকেব কোন বপান্ত্থ ভা না। এইভাবে তিনরকম 
ক্লোবো-টলুইন পা ওযা সস্তব। 

রী /১২ 0 
|. 71 | ( অর্ধো ব্োরো-টলুঈন ) 
ূ ৯২/ ০ 

0 টোন, 
৭ ---৯ টা (মেটা ফ্লোবো-টপুষ্ন ) 

৩ ট 

0) 
| ১ টি (প্যাবা-ব্রোরো-টলুইন ) 

0/ 
যে সমশ্ 01-পবমাণু বেশজিনের বৃত্তে সহিত যুক্ত, উহাদিগকে সোজাসুজি 

+& 07, 0 প্রভৃতি ছবাব। প্রতিস্থাপন কবা সম্ভব নয়। 
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(৩) বেনজিনকে জারিত করা ম্ুকঠিন, কিন্তু টলুইনকে জারিত করিলে 
উহার 0৮7,শাখাটি প্রথমে 00870 এবং পরে_-000দঢা মূলকে পরিণত হইয়া 
যায়। এইভাবে বেনজয়িক আসিড পাওযা যায়। 

ক্রোমিল চ71004 

0ল০07)---৯ 0৪500 _--77৯0৮75000ল, 
(টলুইন) ক্লোরাইড (বেঞ্যালডিহাইড ) (বেগ্রয়িক আসিড ) 

বেনজিনেব মত টলুইনও [নাব07) এব [7530+$ আপিড দ্বাবা আক্রান্ত 

হইলে নাইট্রোটলুইন ও টলুইন-স।লফ্ষনিক আযাসিভ দেয়। 
ব্যবহার ই টলুইনও ভ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয। নানাবকম ওধধ 

প্রস্তুতিতে টলুইনকে আি পদার্থ হিসাবে প্রয়োগ কব| হয়। শখ", নামক 
বিশ্ফোরক 'ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন; টপুইন হইতেই তৈয়[বী হয। 

৩০-৪। লাইট্রোবেনজিন, 0,080,1 প্রস্তুতিঃ জমপবিমাণ 
গা াব05 এবং গা 5904 মিশ্রিত কবিষা ঠাণ্ডা কবিযা লওযা হয। 

অল্প অল্প পরিমাণে আসিড মিশ্রণটি বেনজিনেব সহিত মিশান ভয। অতঃপব 
কৃষ্পীটি গবম জলে ( ৬০-৭০০০:) ঘণ্টাখানেক বসাইযা বাখা হয । 

0/৮6+নাব0,-0৮লাব০১+7,০, 

এই বিক্রিষাব ফলে নাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন হয। সালফিউবিক আসি 

জল শোষণ কবিষা লইযা বিক্রিযাটি সহঙ্জে সংঘটি ত কবে। 
অধিকতর উঞ্ণতায় ধূমাধমান ন।ইটি.ক আযঁসিড ব্যবহার কৰিলে ডাই-ন।ইন্রোবেনজিন এব* 

ট্রাই-নাইট্রোবেনজিন পাওযা। যাইবে 

চর, 77০৪৯ 0০২৯ 0৮:0০), ৯ 0ও 0২0), 
ধর্মঃ নাইট্রোবেনজিন ঈবৎ হলুদ তবল পদার্থ । ক্ফুটনাঙ্ক, ২০৯০0 ইহা 

জলে অদ্রাব্য এবং জল অপেক্ষা ভাবী। ইহাব একটি তীব্র বিশিষ্ট গন্ধ আছে। 

নাইট্রোবেনজিন বেশ স্থাবী যৌগ , আযসিড, ক্ষাব বা জ্ান্কক দ্বারা আক্রান্ত হয 

না। কিন্তু বিভিন্ন বিজাবকেব দ্বাবা নান[বকম পদার্থেপ্পরিণত হইযা থাকে £- 
(১) আমিক দ্ুবণে জাযমান হাইড্রোজেন দ্বাবা (22+7701) উহা। 

আনিলীনে পরিণত হয 2-_ 

লগাব05767- 0৫নগাবান 52350 
আনিলীন 



বৃত্তাকার জৈব পদার্থ 
১০১ 

(২) ক্ষারকীয় ভ্রবণে জায়মান হাইড্রোজেন হবার! (21505) আযজো- 

ধবেনজিন বা হাইড্রাজোবেনজিন পাওয়া যায £-- 

07,095 ৪নু 0৪লুচার নু 0৪নচাবাত 
4 -__--৯ | 7৯ 

07005 4850 0লুচাখ 0০লিল 
আজোবেনজিন হাউডাজোবেনজিন 

৩০-৫। আঢানিলীন, 0910812 : নাইট্রোবেনজিনেব বিজারণে এই 

যৌগটি পাওযা যাষ। 

প্রধানত; জিঙ্ক অথবা লৌহ এখং হাইড্রোক্লোবিক আযসিডেব সাহায্যে উৎপর 

জাযমান হাইড্রোজেন দ্বাবা নাইট্রোবেনঞ্জিনকে বিজীবিত কবিযা আনিলীন প্রস্তত 

কবা হয £__ 
চ০4-21701-750],1-2]7 | 09ানচাব০0,+-6- 0০5 + 2520 

উৎপন্ন আযানিলীন তেলেৰ মত ভাসিতে থাকে । স্টীম সহযোগে উহাকে 

পাতিত কবিয়া পৃথক কবা হয। 

র্মঃ আযানিলীন তেলের মত পিচ্ছিল বর্ণহীন তবল পদার্থ স্ফুটনাঙ্ক, 

১৮৩০০: ইহাব একটি নিজন্ব গন্ধ আছে। আলো ও বাতাসেব সংস্পর্শে ইহা 

আস্তে আস্তে বাদামী বণ ধাবণ কবে। হা জনে অদ্রাব্য এবং জল হইতে 

ভাবী। কোহল, ইথাঁব ও বেনজিনে ইহা দ্রবণীয। 

(১) ক্ষাবকত্বেব জন্য আযানিলীন বিভিন্ন আযসিডেব সহিত যুক্ত, হইয়া লবণ 
উৎপাদন কবে। 

0বার,11701 ৯ 0৪লঢাবান।01 

(২) শীতল অবস্থায় নাইট্রাস আসিডেব সহিত বিক্রিযা কবিযা আনিলীন- 

লবণ ডায়াজেোনিযাম যৌগ উৎপাদন করে। 
0োন্যাল011লাঘ০১- ৫7050112850 

[ বেনাজিন-ডায়াজোনিয়াম ব্রোধাইড ] 

অধিকতব উষ্ণতাষ ডাষাজোনিয়াম যৌগিকগুলি ভাঙিয়া যায এবং নাইট্রোজেন 

গ্যাস বাহিব হওয়ার ফলে উহ্াবা ফিনোলে পবিণত হয়। 

00,ব,0117,0-08750 71 8770] 
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(৩) ক্লোরিন বা৷ ব্রোমিনের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে আ্যানিলীন হইতে 

হালোজেন প্রতিস্থাপিত যৌগ পাওয়া যায় ১ 
0চালতাবান,1302- 02 হাহা বান 51 2য় 

(ট্রাইত্রোমে! আযনিলীন ) 
(৪) মিথাইল আয্োডাইডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে খানগ-মূলকের 

হাইড্রোজেন আযালকিল মূলকদ্ার৷ প্রতিস্থাপিত হয় 
0৫ানঠাখান ১1 05-00লঢাবান 07১17 

0৮ারচাখান 0০4 0701-02ানটা (08)০+ লা, 

আযনিলীন হইতে নানাপ্রকার রঞ্জনদ্রব্য এবং উষধ প্রস্তুত হয়। অন্যান্য 
বহু রকমের জৈব-যৌগ তৈয়ারী করার জন্যও ইহা প্রবোজন হ্য। 

৩০-৬। ফিনোল (11701), 0010 2 বেনজিনের হাইড্রোজেন 0৮ 

মূলকঘারা প্রতিস্থাপিত যৌগগুলিকে ফিনোল বলা হয। অর্থাৎ ফিনোলগুলি 
হাইড্রকি-বেনজিন। যথা £__ 

056013), 00ান। (07), 0674 (0977) ইত্যাদি 

ইহাদের মধো সবপ্রধান এবং সরলতম ফিনোল ৮ল্ল50ঢ। ইহার অপর 
লাম কার্বলিক আযজিড । ০ থাকার জগ বাহতঃ কোহলের মত দেখাইলেও 

ধর্মের দিক দিয়া কোহলের সহিত কোন সাদৃশ্ত নাই। 0. মূলকটি বেনজিন 
বৃত্তের সহিত সরাসরি যুক্ত থাকার জন্যই এই স্বাতন্্া ঘটিয়াছে। পক্ষাস্তরে ০৫৮" 
01707, বেনজাইল কোহলে 0 যূলকটি বৃত্তের সহিত যুক্ত ন্য।, ইহার 

ধর্ম সাধারণ কোহলের মতই। 

প্রস্ততি : (১) আলকাতরাব পাতনের সময় একটি অংশ প্রা ২৩০০০ 

উষ্ণতায় সংগৃহীত হয। ইহাতে কাবলিক আঙসিভ এব" ন্তাপথালীন ইত্যাদি 

থাকে । ঠাণ্ডা করিলে ন্যাপথালীন কেলাসিত হইয়া গ্রথমেই পৃথক হইয়া যায়। 
উহাকে ছাকিযা, শেষদ্রুব তরল পদার্থকে ৪07 সহ গরম কর] হয়। ফিনোলগুলি 

সোডিয়াম ফেন্টে অবস্থায় ত্রব হইয়া যায়। অন্যান্ত অপত্রব্য হইতে পৃথক করিয়া 

চ1890)5 ছারা কেনেট হইতে ফিনোল পুনরায় প্রস্তত করা হয়। আংশিক পাতন 

দ্বারা উহাকে শোধিত করিয়া লওয়। হয় । 

ধর্মঃ ফিনোল বর্ণহীন স্কটিকাকারে থাকে । গলনাঙ্ক, ৪২০০। সাধারণ 
উষ্ণতায় জলে বেশী ভ্রবণীয় নয়, কিন্তু কোহলে এবং ইথারে দ্রবীভূত হয়। ইহার 
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একটি বিশিষ্ট তীব্র গন্ধ আছে। গন্ধের সাহাযেঃই ইহাকে চেনা যায়। ফিনোল 

একটি তীত্র বিষ এবং বীজবাবক। 

(১) সমস্ত ফিনোশই অক্জাতীয় যৌগ, উহার 0 মূলকেব হাইড্রোজেনটি 
আয়নিত হয এবং উহা লবণ উৎপাদনে সক্ষম ;_ 

0১0 হু: 0৫7০-+৮+ 
0/7,0174707- 07,0৪7-5,0 

কোহল কখনও এবপ ব্যবহার কবে না । 

(২) 015 ফিনোলের 07 মুলকেব গহি ৬ স্বাভাবিক বিক্রিষ। কবিযা থাকে-__ 

00 লি +7015-075014+ 60900)+ লে 

(5) সাধারণ অবস্থায ব্রোমিনব সাহত ফিনোল বিক্রিষা! কবে এবং 

ট্রাইব্রোমোফিনোল পাওয়া যায £-_ 
0750 +985-007,,0]7 | 4, 

(9) 7১30৫ এব" রাঘ০0১ বেনজিনেব মতই ফিনোলকে আত্রমণ কা 

এব" ফিনোল-সালফনিক আযরসিড ও নাইট্রাফিনোপ পাওযা যায £-- 
00750) লী117,১01-001(077)১0+৮17,0 

([্নোল-সালফনিক আসি) 

0৮15071াব০0,-0310918) ত০১3,০ 

(নাঁপ্ট্রাফানাল ) 

ব্যবহার £ অধিকা'শ ফিনোলেব ব্যবহাব হ্য প্লাস্টিক শিল্পে। ধিনাল 
হইত নানাবকম প্লাস্টিক প্রস্ত৩ হখ। পিনবিক আযসিড পামক বিস্ফোবকও 

ফিনোল হইতে প্রস্থত হয। বীজবাব্ হিসাবে কোন বেখন জাবানে ইহা 

ব্যবহ্থত হয। কোন কোন ওষধ ও ব" প্রস্তুতিতে হহাব প্রযেজন হ্য। 

৩০-৭। বেনজয্সিক আমিডঃ 091,0008 2 বেনঞ্ঘিক আসিড নানা" 
বকমে পাওবা ঘ।ইতে পাবে । 

(১) টলুইনেব সহিত ক্লোরিনেব বিত্রিয়াণে ষে ট্রাই-ক্লোরো-টলুইন হয 

উহাকে আত্রবিশ্লেষিত করিলে বেনজয়িক আলিড পাওয়া যাষ। 

018 05007), 0] 
0৫ল৪খোনও ---৯ 0৮750015 _-৯ (05000) 08 ৯ 

[7)0 
-৯€৪13৮০70২ 
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€ৎ) থলিক আসিড (12079170 ৪০1) উত্তপ্ত কবিলেও বেনজয়িক আসিভ 
পাওয়া সম্ভব £-- 

00০0 
০৮৪৫ --৯ 08850090ছ +00, 

009০9 
বেনজধিক আযপসিড সাদা চকচকে ক্ফটিকাকাবে পাওয়া! যায়। গলনাঙ্ক, 

+২১.। গরমজল, ইথাব এবং কোহলে ইহাব যথেষ্ট দ্রাব্যতা৷ আছে। চুনেব 
সহিত উত্তপ্ত কবিলে উহ্ত৷ বেনন্জিনে পবিণত হয়| 

-065000177050977)5-097,7+-0500৯4-73,0 
উহাতে--0090ন্ল মূলক থাকাব জন্য অগ্ত্ব ত আছেই এবং জৈব- 

আযসিডের অন্যান্ত গুণও বর্তমান। 
2005 

----+৯0৪৮75000] 
2017 

067780100]3-----৯0%৮5000 
৯7৯0৮৪50900, ইত্যাদ 

02]115017 

বেনজযিক আযাসিড ও উহাব লবণ ওষধবূপে ব্যবহৃত হয। 
জৈব রসায়নের ব্যবহার ই বসায়নেব বাবহাব সম্পর্কে পূর্বেই অনেকবার 

উল্লেখ কবা হইযাচ্ছে। এখানে আরও ছুই একটি উদ|হবণ দেওয। হইল । 

রঞ্জন ঃ আযানিলীন, ফিশোল প্রভৃতি হইতে বু বকমেব বঞ্জনদ্রব্য প্রস্তত 
কবা হয। বস্ত্র, বেশম প্রভৃতি বঙ্জনে ইহাবা ব্যবহ্ৃত হভয। এই সকল দ্রব্য 

বিডিন্নৰপে ব্যবহৃত হয। কোন কোন বঞ্জক সোজাসুজি বস্ত্র ব্িত কবে। 

আখাঁব কখনও বাগবন্ধকেব (02০79500 এব সাহায্যে বস্ত্র বপ্রিত কবা হয। 

প্রথম পবিষ্কৃত বস্ত্রটি আলুমিশিয়াম আযসিটেটেব দবণে সিক্ত কবিয়া পবে 

ব্জন-ডব্য দেওয়া! ₹য। ফলে, বপ্তক একটি অদ্রাব্য যৌগে পবিণত হইঘা! বস্ত্ে 
উপর স্থাযী হয। 

রং ও বালিশ ই তিসিব তেল (25653 ০11) তাপিত কবিলে বনু 

যৌগিকতাব ফলে ঘনতব হয়। এই সকল বিশু তিসির তেল (9:70€ ০11) 
বাতাসে রাখিয়! দিলে উহাবা সহজেই জারিত হইয়! কঠিন হয। ফলে কোন 

বন্তর উপব উহাদ্ার]! প্রলেপ দিলে, উহা হইতে একটি পাতলা কঠিন আবরণের 

সৃষ্টি হয়। সচরাঁচব গালা (১115০) তিসিব তেলে দ্রবীভূত কবিয়। এ ভদ্রবণের 



বৃত্তাকাব জৈব পদার্থ ১০৫ 

গ্রলেগ কাঠেব উপব দেওয়া হয়, তাহা হইলেই উহা হইতে বানিশ হয়। ম্পিরিটের 

ভিতব গালা ভ্রবীভূত কবিষা স্পিরিট বাণিশ? হয়। স্পিরিট উবিয়া গেলে গালার 
গ্রলেপ থাকে। 

ভিসির তেলেব ভিভবে যদি কোন অজৈব বং (01577600) সুন্ বিচরণ অবস্থায় 

প্রলদ্ষিত কবিয়া লওয়া হয় তাহা হইলেই সাধাবণ বং-বাদিশ (0৪10) তৈয়াবী 
হঘ। সঙ্গে একটু তাঁপিন তেল দিতে হয %0, (সাদা) [১:04 (লাল) প্রভৃতি 

ধাতব অক্মাইড বং হিমাবে ব্যস্ত হয়। 

্লার্টিক 2 ফিনোল ও ফবম্যালডিহাইডেব বিক্রিষাতে সেপুলয়েড জাতীয় 
কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহাদের বলা হয প্লার্টিক। 021116 একটি বহুল 

ব্যবহৃত গ্লা্টিক। প্লা্টিকগুলি অদ্রাব্য এবং বিদ্যুৎ ও তাপ-পবিবাহিত। ইহাদের 
কম। এইজন্য আঞ্জকাল বহুরকমেব প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রা্টিক হইাত প্রস্তুত হয। 
বর্তমানে গ্রাটিক একটি বড় শিল্পে পবিণত হইয়াছে ফিনোল ছাডাও অন্তান্ত আনক 
জৈব-যৌগ ( থেমন, স্টাইবিন ) হইতে বন গ্রা্টিক এখন ঠৈাবী কৰা হ্য। 

প্রসাধন দ্রব্য ; নো, জম, স্রগদ্ধি গ্রড়তি প্রসাধন দ্রবাও জৈবজাতীয় 

যাগ। গ্লিমাবিন ও নানাবকমেব আলকিল আঙিছেব সাহায্যে এগুলি গ্রস্ত 
হয়। 



চতুর্থ খণ্ড 

একত্রিংশ অধ্যায় 

ঘাতৃসমূহ 
মৌলসমূহ ধাতু ও অ-ধাতু--এই ছুই শ্রেণীর । এ পযন্ত যে সকল মৌলিক 

পদার্থেব আলোচনা কর! হইয়াছে, উহাবা সকলেই অ ধাতু । ধাতু ও অ-ধাতু 
এই ছুই শ্রেণীব মৌলেব ধর্মে খানিকটা বিভিন্নত। আছে। মোটামুটি বলা 

যাইতে পারে, ধাতুগুলি সাধাবণ৩ঃ তাপ ও বিছ্যুৎপবিধাহী, ছ্যুতিসম্পন্ন ও 

আলো কপ্রতিফলনক্ষম ১ পানদ ব্যতীত অন্যান্ত সব খতুই সাধাবণ উষ্ণতায় 

কঠিন অবস্থ|য থাকে । ধাতব ঘাওসশ৩1 এবং প্রসাতাও অধিক হইয়া থাকে। 
অ-ধাতুসমূহেব ভিতর এসকল লক্ষণ সচধাচব দেখ! যায না। 

অবশ্য কোন ফোন কক্ষত্রে যে এ সকল খমেব ব্যওক্রম হয না, তাহা নহে। 

যেমন, গ্্যাধাইট অ-ধাও কিন্তু বিদ্যুৎ পবিবাহী , হীএক অ-ধাতু কিন্ত আলোক- 

প্রতিফলনক্ষম ? আযোডিন অ-ধাতু হইলেও ছ্যত্িম্পন্ন». সোডিযাম ধাতু 
হইলেও অত্যন্ত হাল্কা, উহ্াব ঘণত্ব জলেব চেয়েও কম, এব” অনেক অ-ধাতুও 

সাধাবণ উষ্ণতায় কঠিনাকাবে থাকে । অ৩এব উক্ত ধর্মগুলিব দ্বাবা কোর্ন 
মৌলেব সঠিক শ্রেণা-নিণষ সর্বদা সম্ভব নাও হহতে পাবে। 

আমরা পুেই দেখিয়াছি, অনেক যৌগিক পদাথ জলায দ্রবণে বিদ্যুৎ 
পবিবহন করিতে পাবে। দ্রবীভত অনস্থায এই সকল যৌগিক পদার্থ বিযোজিত 
হইযা! আবনে বপান্তবিত হয। বিতিন্ন মৌলেব পরমাণুগুপি এহকপে পবা ও 

অপবা বিছ্যুৎসম্পন্ন আযূনে পরিণত হয। জর্বপাই দেখা গিয়াছে ধাতব আয়ন- 

গুলি পবাবিদ্যুতযু্ত এবং অ-বাতব পরমাণুগুলি আযনিত অবস্থায় অপবাবিদ্যুৎ- 
যুক্ত হহযা থাকে। বস্ততঃ ইহাব ডপব নিভর কবিয়াই ধাতু ও অ-ধাতুব শ্রেণী- 
বিভাগ হইয়াছে। যে সকল মৌলেব পবমাখু হইতে পবাবিদ্যুতযুক্ত আয়নের 

উৎপত্তি হয় উহার। ধাতু, পক্ষান্তবে যে সব মৌলেব পবমাণু অপরাবিদ্যুতযুক্ত 

আয়নেব উৎপত্তি কবে উহাবা অন্ধাতু । হাইড্রোজেনেব কথা অবশ্ঠ স্বতত্তর। 
অন্যান্য ধর্মবিচারে হাইড্রোজেন অ-ধাতু হইলেও উহাব আযন পবাবিছ্যৎসম্পন্ন । 



ধতৃসমূহ রী 
এইজন্য হাইড্রোজেন ও ধাতব মৌলসমূহকে পরাবিহ্যৎ্বাহী মৌল, এবং 
হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য অ-ধাতব মৌলকে অপবাবিদ্যুত্বাহী মৌল হিসাবে 
গণ্য করা হয়। 

বাসায়নিক ধর্ষেব দিক দ্যা বিচার করিলেও ধাতু ও অ-ধাতুব ভিতব 

খানিকট। পার্থক্য পবিলক্ষিত হম্ব। যেমন ধাতব অক্সাইভসমূহ ক্ষাবজাতীয়, 
কিন্তু অ-ধাতব অক্সাইডগুলি সাধাবণতঃ অঙ্রজাতীয়। অধিকাংশ ধাতুই খনিজ 
আযাসিড দ্বার আক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অ-্ধাতব মৌলসমূহের সহিত 
আসিডেব সক্রিষতা যথেষ্ট কম। ধাতৃগুপি হাইড্রোজেনেব জিত খুব কমই 
সংযুক্ত হয, এবং হইলেও এঁ সকল ভাইড্রাইড অস্থাধা ধবণের হইয়! থাকে। 

সাধাবণতঃ অ-ধাতব হাইড্রাইডগুলি বিশিষ্ট স্থাধী যৌগিক পদার্থ হইয1 থাকে । 

অ-ধাতব ক্লোরাইডগুলি অনেক ক্ষেত্রে জলের দ্বাা অং্রবিশ্বেবিত হইব! যায়, 

কিন্ত ধাতব ক্লোবাইডের অত সহজে আপ্রবিশ্লেবণ হয না। 

701)1377,0-17)70374-970] 
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তাড়িত রাসায়নিক বৈভব £ 
কোন একটি ধাড়কে যদি জলের সংস্পাশ বাগ। স।ম তবে ধাতুর পধমাণুএ।ল আযণিত হহইযা 

ভ্লুবণে যাতে চেষ্টা ববে। জিঙ্ক হতে জিঙ্কেব আধন শ?যার সপ্ঘচবনা। থাকে । কিন্তু জলেব 

পবিবর্তে যদি ধাতুটিকে হার নিজেবই আধন বর্তমান এব কোন ভ্রবাণব সংম্পশে বাথ যায় 

তকে দুইটি বিপবীত বিক্রিযার সন্ভাবন্। দে! দেয। অর্থাৎ জিঙ্ক ধাতু দি লিঙ্ক সাল.ফট ভ্রবণের 

সংস্পর্শে আসে তবে একদিকে যেমন ঙিক্ষধাতুর পবমাণুগুলি আযনিত হওযার সম্ভাবনা অপরদিকে 

ডবণ হইতে জিঙ্ক আয়ন গলি আবাব পরমাণুতে পরিণত হ্যা ধাতুর উপব গমিশে চেষ্ঠা কবে। 
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এই ক্ষেত্রে দেখ! যাঁয যে দ্রবণের জিঙ্ক আযনেব পবমা পুবপে পবিশ্স্ত হওযার ক্গমতা অপেক্ষ| 
জিঙ্ক পবমাণুর আযনিত্ট হওযাঁর ক্ষমতা৷ অনেক বেশী হৃতবাং কিছু জিঙ্ক আযনিত হইযা পড়ে। 

সব ধাতুব এই ক্ষমতা, একবীপ নহে । কপার ধাতু যি কপার-সালফেট জবশের সংস্পর্শ আনে 

তবে কপাব্ব আক়্নিত হওযার পবিবর্তে কপার আয়নেব পরমাণু পরিস্তস্ত হওয়াব সম্ভাবনা 

বেশী। প্রত্যেকটি ধাতুকে ঘদি তাহার নিজ নিজ আযনের তুল্য ভ্রবণেব সংম্পশে বাখি, তবে 

বিভিন্ন ধার এই আধনিত হওয়ার ক্ষমতার একটা তুলন! সম্ভব হঈতে পারে । [এক লিটার 

দ্রবণে এক গ্রাম আয়ন দ্রবীভূত থাকিলে, উহাকে তুল্য-দ্রবণ বলা হয ।] এধন, জিঙ্ক ধাতু যদি 

জিঙ্ক-সালফেটের তুল্য ভ্রবণে রাখি, তবে আয়নিত হওয়ার অধিকতর ক্ষমতার জন্য উহ! হইতে 



১০৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

কিধিৎ জিঙ্ক-নায়ন হকি হইয়া! দ্রবীভূত হইবে। ইহার ফলে, জিঙ্ক ধাতুটির উপরে অপরা- 

বিছ়াত্ভার বাডিবে এবং এই অপরা-বিদ্যুৎ আর পরাবিদ্যুৎবাহী জিঙ্ক আযনকে ছাড়িয়া যাইতে 

দিবে না। জিঙ্ক ধাতুটির উপর অপরা-বিছ্ুৎ থাকিবে এবং দ্রবণে থাকিবে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত 

পরা-বিছ্যাৎ। জিঙ্ক ও দ্রবণের ভিতর এইরূ'পে একটি তাড়িত বৈভবেব হৃষ্টি হইবে। ইহাকে 

সচরাচর তাড়িত-বাসাযনিক বৈভব বলে । 

এইরূপ, কপার যদি কপার লবণের দ্রবণের সংস্পর্শে আসে, তবে অধিকতর ক্ষমতান জন্য দ্রবণ 

হইতে কপাব আযন ধাতুর উপব সামান্য জমিলেই, কপাৰ ধাতুব উপব পরাবিছ্বাৎভাব সঞ্চারিত 

হইবে। এই পৰাবিছ্াৎ সমধর্মী কপাৰ আষনকে আব পবিন্যস্ত হইতে দিবে না। এখানেও 

তাডিত-বৈভবের সৃষ্টি হইবে । কপাব ধাতু পবাবিদ্াৎবাহী এবং দ্রবণটি অপরাবিছ্বাৎবাহী হইবে | 

মাত্রিক দিক হইতে এই সকল বৈভব ডুলন1 করার জন্য হাইড্রোজেনকে মাপকাঠি লওয়া হইযাছে। 

হাইড্রোজেন যদি 177” আষনেব তুল্য দ্রবণেব সংস্পর্শে আসে তবে যে তাড়িত-বৈভবের সৃষ্টি হয় 

কে শুহ্মাত্রা ধবা হয। এত মাপ অনুযাযা বাওয্ন ধাতুর তাডত রাসাযানক-বেভ 

তাড়িত বানাযনিক-বৈভব শ্রেণী 

ধাতু বৈভব ধাতু বৈভব 

0. ২৭৭২ 'খ্ব। ৬১২ 

এ -৯৭১ 91) ই জিঠও 

138 -২১৫ চ০ -* ১৩ 

(৪ টি চুন ছু ৩৩০৬ 

1১ --১*৫৫ গ্া শ ০৩৪৪ 

41 ১৬৭ 181 7৯৭৯ 

20 »- **৭৫৮ ৮ +*'৮৬ 

16 -* 8৪১ ৯ "৭৯৯ 

০9 --*২৯ 4৯0 শ-১"৫ 

এই শ্রেণীতে যার স্থান যত উপরে, সেই ধাতুব আযনিত হওযার সম্ভাবনা! তত বেশী। বিভিন্ন 

ধাতুর রাসাযনিক ধর্মবিচারে এই বৈভব শ্রেণীটিব গুকত্ব সমধিক । এই £শ্রণীতে বিভিন্ন স্থান 

অনুযাষী ধাতুর বাসাধনিক সক্রিযত। নির্ধাবিত হয়। উদাহরণ স্বব্প কয়েকটি বিষয় উল্লেখ 

করা হইল £-- 

(১) প্রতিস্থাপন ক্রিয়া যদি একটুকরা লৌহ কপাব-সালফেটেব লবণের দ্রবণে 

রাখা যায় তবে সঙ্ষে সঙ্গেই উহাব উপর দ্রবণ হইতে কপার ধাতু দ্রমিতে আরম্ভ হইবে এবং 

লৌহ্ দ্রবীভূত হইবে । 
1৪-4-00504-5-0--£6890৫ 



ধাতুসমূহ ১, 
কিন্তু বদি কপার ধাতুর পাত ফেবাস-সালফেট ভ্রধণে রাখি, কোনই পরিবর্তন হইবে ন1। 

আবার কপার ধাতুটিকে যদি মারকারি ক্লৌবাইড দ্রবণে রাখা যায় তবে তৎক্ষণাৎ উহ্বাব উপরে 

ধাতব মাবকারি জমিতে হুরু হইবে । কিন্তু মারকারি কপাব লবণের ভ্রবণে রাখিলে কিছুই 

হইবে ন1। 
007778012-0001271775 

অর্থাৎ বৈভব শ্রেণীতে যে ধাতুর স্থান উপবে সেইটি তাহাব নিয়স্থিত ধাতুকে উহার লবণ 

হইতে প্রতিস্থাপিত করিতে পারিবে । সেইজন্য কপাব, সিলভার প্রভৃতি ধাতু সোডিযাম, 

পট|সিযাম, আযবন, কিস্ক প্রত্ততিকে উহ্বাদেব লবণেব দ্রবণ হইতে প্রতিস্থাপিত কবিতে পারে 

না। কিন্ত ম্যাগনসিযাম, জিঙ্ক আবরন, পোডিযাম, কপার প্রভৃতি ধাতু সিলভার-নাইট্রেট দ্রবণ 

হইতে অতি সহজে সিলভারকে প্রতিস্থাপিত করিবে । 

20712488£ (03১)-720007)21 258 

(২) আ্যানসিড ও জলের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন £ বৈভব শ্রেণীতে 
দেখা যায় কতকগুলি ধাতুৰ (যেমন, ০4 1৫, 48) স্থান হাইড্রোজনের শীচে। অতএব, 

পূর্বোক্ত নিষম অনুযাষী উপবস্থ ধাতুগুলিব জল ব। আমিও হইতে হাইড্রোজনকে প্রতিস্থাপন 

কৰা সঙজ | কিন্তু কপাব সিলভাব প্রহতি শিযিন্থ ধাতুগুলি জল হইতে বা আনিড হইতে 

সহজে হাউজে ঈন প্রতিস্থাপন কবিবে না। সেইনন্য জিঙ্ক বা আযরন সালফিউবিক আন্সিড 

হইতে সঙ্গে সঙ্গেত হাইড্রোজেন উৎপাদন কার । কপার পাবে ন1। 

টিন, লেড, ব্যতীত হাউাড্রাজেনেব উপবস্থ সমস্ত ধাতুই জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপাদন 

কবে। যেধাতু যত বেশী পবাবিদ্রাৎ্বাহী অর্থাৎ উপবে স্থান পাইযাচ্ছে, সেইটি তত সহজে জল 

হহতে হাহড্রেেজন প্রতিস্থাপন কবিবে। সোঁডিযাম জলের সংস্পশে আসিলেই হাইড্রোজেন 

গ্যান হয, কিন্তু ম্যাগনেসিধাম আযবন প্রভৃতি উচ্চতব উফতায় স্টীম হইতে হাইড্রোজেন দেয়। 

(৩) অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া 3 যে ধাতু ঘত বেশা পবাবিছ্বাৎবাহী 

তাহাঁৰ অক্সিজেনের প্রতি সব্ষিয়ত। তত বেশী। অর্থাৎ বৈভব শ্রেণী অবস্থান অনুযায়ী এই 

সক্রিয়ত। নির্ধাবিত হইবে । পটাসিয়াম সোডিযাম প্রভৃতি অঞ্িজেন গ্যাসের সংস্পশে আসা! 

মাত্র উহাদের দহন হয। ম্যাগনেসিযাম, আযাণুমিনিযাম উত্তপ্ত কবিলে অল্নাইডে পরিণত হয। 

আবার প্রাটিনাম, সিনভার ,প্রভুতিকে অঙ্জাইডে পবিণত করা! কষ্টনাধয। ফলে অধিকতর পব-ধর্মী 

ধাতুগুলির অক্সাইডসমূহ খুব স্থায়ী এবং 'তাহাদেব বিযৌজন করা দুষ্ষব। ঘথা, সোডিয়াম অল্লাইড, 

আযলুমিপিয়াম অক্যাইড শ্রভৃতিকে কাধন দ্বাবাও বিজারিত করিয়! ধাতু পিক্ষাশন করা যায় না, 

সডিৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিব প্রয়োগ দরকাব হয়। পক্ষান্তরে, মারকাবি, গোল্ড প্রভৃতির অন্াইড 

সহজেই এমনকি সামান্ত তাপ প্রয়োগেই বিযোজিত হইয়া থাকে। 

ক্লোরিনের সহিত বিক্রিয়াতেও ধাতুগুলির একইরপ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। 



১১০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

৩১-১। প্রকৃতিতে ধাতুর অবস্থান-কোন কোন ধাতু প্রকৃতিতে 

মৌলাবস্থাতেই পাওয়া ধায়, যেমন সোনা, প্রাটনাম ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই উহ্ারা বিডিন্ন যৌগিক পণদার্থরপে থাকে। এই সকল যৌগিক পদার্থ 
নানা বকমেব হইতে পারে। ইহাদের কয়েকটি উদাহবণ নিম্নে দেওয়া হইল £-_ 

(১) অক্সাইড--মাালুমিনিয্সম [ বল্পাইট, £1503 21309 ] 

আয়রন [ হেমাটাউট, 75205] ইত্যাদি । 

(২) কাবনেট-ক্যালসিয়ীম [ চুনাপাথব, লাইমস্টোন, 08008 ] 

ম্যাগনেসিয়াম [ ম্যাগনেস।উট, 25003] 

(৩) সালফাইড -মারকারি (পাবদ ) [সিনাবার, 78৭ ] 

লেড (সাঁসক ) ( গেলেন, ০১০] 

(8) সালঘেঈ_ ক্যালসিযাম [জিপসাম, 08504, 2720] 

(৫) নাউট্রেট-লোডিযাম [)ব2াব03 ] 
(৬) শ্রালাইড--ক্যালসিষাম [ফ্ুযোম্পাব (28129 ] 

(৭) দিলিকেট-ন্যাগনেমিযাম [ মাইকা, অত্র, 71182/1203104) ৪ ] 

(৮) কসফে্ে-ক্যালসিযাঁম [ কফসফরাইট, 083(0204) ৪ ] 

এই সকল স্ব গবজাত ধাতব যৌগপদার্থ প্রায়ই পাথব বা শিলারূপে কঠিন 
অবস্থায় থাকে । কখনে! মাটিব নীচে বা কখনো ভূপৃষ্ঠে ইহার্দিগকে দেখা যাষ। 

সচবাচব এই স্বঙাবজ।ত অজৈব বস্বগুণিকে "মামবা খনিজ বলি। প্ররুতিজাত 

পাথব বা শিলাগুলিব একটি বৈশিষ্ট্য আছে। উহাদেব বাসায়নিক উপাদানগুলি 
সুনিযত। যেমন, বক্মাইট পাথবে সব্দাই সা?দক আযলুমিনিধাম অক্সাইড থাকে 
150), 27501 খনিজ বস্তুতে একাবিক যৌগ থাকাও সম্ভব৷ যেমন, 

কার্নালাইট 701) 11£019, ঢ17,0, ক্রাযোলাইট, 2খিঞ্য) 41073, ইত্যাদি । 

খনিজ পাথবেব ভিশুব আসল বগুটিব সহিত অন্যান্য অপ্রযোজনীর পদার্থ, 

মাটি, বালু প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে । খনিজের এই অকল মালিন্ত বা অপদ্রব্যকে 
“খনিজ-মল? (987384০ ) বলা যাইতে পাবে। খশিজ-মলেরঘ্প্রকার ও পরিমাণ 

অবশ্য খনিজ পাথবেব অবস্থান ও পাবিপাশ্বিক অবস্থাধ উপব নির্ভব করে। 

কোন কোন সময খনিজেব ভিতব আসল বস্তু অপেক্ষা খনিজ-মলই অনেক 
বেশী থাকে। 

যে সকল খনিজ হইতে কোন ধাতু নিষ্কাশন করা হয় সেই সকল খনিজ 

বস্তকে সই ধাতুব আকরিক (০7০) বলা হয়। অনেক সময় অবস্ত আকরিক 
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হইতে ধাতু-নিষকাশন বিশেষ সহজসাধ্য নয়। ব্যাপক অর্থে ধাতু বা ধাতুর 
কোন যৌগ মিশ্রিত সমন্ত স্বভাবজাত বস্তকেই এ ধাতুব আকরিক বলিয়া ধরা 
হয়। সমুদ্র লবণ “সাডিষামেব আকবিক, হেমাটাইট লৌহ-আকরিক, বল্সমাইট 
আযলুমিনিযামের আকবিক ইত্যাদি 

৩১-২। ধাতু-নিস্কাশন-_স্বভাবজাত আকবিক হইতে ধাতুটি যে 
উপাযে প্রপ্তত করা হয় আহাকে ধাতু-নিষ্কাশন-প্রণালী বলে। ধাতু-নিফাশন 
কাটি প্রধানত: দুইটি উপাষে সম্পর কব! হয। 

১। কোন কোন ক্ষেত্রে আকরিকসমূহকে তাঁপশক্তির সাহায্যে উচ্চ উষ্ণতায় বিযোডিত 

বা বিজারিত করিযা ধাতুন্ত পবিণত কবা হয়। তাপপ্রয়োশই এই সকল ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা 

প্রধোজনীষ। লোহা তাম! দস্তা সীস প্রত্ৃতি এই উপায়ে উহান্দর আকর্িক হইতে প্রন্তত 

করা হয়। উহাদদৰ আকরিকগুলিকে প্রথমতঃ বাতালে অত্যন্ত তাপিঠ কবিযা ধাতব 

অল্লাইডে পবিণত কবা হয় এবং তৎপর সেই অল্সাইডকে বিজারিত করা হয়। সাধারণতঃ 

'বিজারণ কার্ধে কোক-কার্বন ব্যবহৃত হয়। যণা-_ 

27794 30১22042902, 200 ৮05254+00 

[ 1জঙ্ক-ব্রেণড ] 

২। আবাব কোন কোন ক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগ ছ্াবা আকগ্িকেব বাযাঁজন ব! বাঁসাযনিক 

পরিবর্তন সম্ভব নয়। ণই সকল ক্ষেত্রে বিছ্াৎ সাহায্যে তডিত্-বিশ্লেষণ কর] প্রয়োজন | 

সোডিযাম, পটাসিযাম আনুমিনিয়াম প্রভৃতি পাত তডিৎ-বিশ্লেষণেব সাহায্যে উৎপাদন করা 

হয। যথা বিগলিত সোডিযাম ক্রোবাইড হইাতে তড়িৎ 'বঙ্গেষণ দ্বাবা সোডিযাম প্রস্তুত করা হয। 

21501 29512 

অবিকতর পরাবিছ্াৎ সম্পন্ন (8199192951০) বাতব অক্িজেণের প্রতি আকর্ষণ সমধিক । 

এ সকল অল্পাইড.ক কাবন দ্বাবা বিজারণ কবা কষ্ছসাধ্য, এইজন্য অর্ধিকিতর পরাবিদ্যুৎসম্পন্ন 

ধাতুনমুহ উহাদের যৌগ হইতে তডিৎ্-বিগ্লেষ। দ্বাব| উৎপাদন কা হয। 

৩১-৩। ধাতু-নিক্কাশনের বিশেষ প্রত্রিয়াসমূহ 

গাট়ীকরণ (007:267056007)- সমস্ত আকরিকেই অন্ববিস্তর খনিজ-মল থাকে। 
উহ! হইতে ধাত-নিষ্ষাশন করুতর পুনে যথাসম্ভব খনিজ-মল দৃধীভূত করিষা লওয|। হয। ইহার 

ফলে আকরিকের ভিতব প্রয়োজনীয যৌগিক-পদার্থেব পরিমাণ বৃদ্ধি পাঁয়। ইহাকে আকবিকের 

গাঁটীকরণ বল। হয়। বিভিন্ন আকরিকের গাটীকরণে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন কৰা হয়। কখনো 

কথখনে| উহীকে বিচুর্ণ করিয়া! ধৌত ধবিলেই খনিজ-মল অনেকা ংশে দূরীকৃত হয়। আবাব কখনো 
তেল ও জলের মিশ্রণে বিচূর্ণ আকরিক দিয়া উহার ভিতর বাধু পরিচালনা কনিলে খনিজ মল 
পৃথক হইয়া যায় । এইবপ নান] উপায় অবলম্ষিত হয়। 
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ইহা ছাড়া, তাপ-প্রয়োগে ঘষে সমন্ত ধাতু-নিক্ষাশন কার্য সম্পাদিত হয়, তাহাতে কয়েকটি 
বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয়। যথা £-- 

) (১) ভম্মীকরণ (051078007)-_অনেক আকরিকই প্রথমে বিশেষ রূপে 

তাপিত করিয়া লওয়া হয। ইহাতে আকরিকে উদ্বায়ী পদার্থ ঘদি কিছু থাকে তাহা দূরীভূত 

হহয়। যায়। ফলে খনিক্তটি অপেক্ষাকৃত ফীপা। ও সচ্ছিত্র হয় এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। 

এই প্রক্রিয়াটিকে ভক্্ীকরণ বলা হয় । এই প্রক্রিয়ার সময় অবশ্য খনিজটিকে গলানে। হয় না। 

(২) তাপ-্জারণ (8০550118)-_অনেক সময়েই আকরিকটিকে বাতাসে অত্যন্ত 

উত্তপ্ত করিয়া উহাকে ধাতব অক্সাইডে পরিণত করি! লওয়ার প্রয়োজন হয়। অবগ্ত এই 

্রক্রিয়াতে আকরিকটিকে গলিতে দেওয় হয় না। এইরূপ বাতাসে তাপিত করিয়। জারিত 
করাকে আকরিকের তাপ-জারণ বলা হয় । 

(৩) বিগলন (57161012)-_অতিরিক্ত উষ্ণতায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রায়ই 

চ্ীর ভিতর বিগলিত অবস্থায় ধাতুটি উৎপন হয়। যে প্রক্রিয়ার ফলে ধাতু বিগলিত অবস্থায় পাওা 
যায় তাহাকে বিগলন-প্রণালী (91091608 £১10০999) বলে । তড়িৎবিশ্লেষণেও অনেক সময় 

ধাতুটি বিগলিত অবস্থাধ পাওয়া যা । কিন্তু উহাকে বিগলন বল! হয় ন। 

বিগলিত ধাতু হইতে অন্যান্য অপ্রয়োজনীষ দ্রব্য যাহাতে সহঙ্গে গলিয। পৃথক হইয়া যায় সেই- 
জন্য কতকগুলি বন্ত প্রাযই চুলীতে আকরিকের সহিত মিশ্রিত করিয়া। দেওয। হয়। এই পদার্থগুলে 

আকরিকেব অন্তু স্ত অপদ্রবাগুলিব সহিত সংযুক্ত হয এবং উহাকে গলাইয়! পৃথক করিয়া ফেলে। 
এই পদার্ধগুলিকে বিশী।লক (848) বলে । বিগালক ও অপ্রযোজনীষ পদার্থসমূহের সংযোগে 

যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয তাতাকে ধাতু-মল (198) বল হয়। যেমন কোন আকগিকের ধাতু- 

নিঞ্ধাশনের সময বালু (502) থাকিলে উহাতে বিগালক হিসাবে কিছু টুন মিশ্রিত করিয। লওয়। 

হয়। কারণ 9102 সহজে গলে না বা পৃথক করা যায় না, কিন্ত চুন সিলিকার সহিত যুক্ত" হইয়া 

ক্যালসিয়।ম সিলিকেটে পরিণত হয। উহা! অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতাষ গলিয়! ধাতু-মণ হিসাবে 

পৃথক হই] যায়। 

ক্ষার-্ধাতু £ সবাধিক পরাবিছ্যুতগুণসম্পন্ন লিধিয়াম, দোডিয়াম, 

পটাসিয়াম, রুবিডিয়াম ও সিজিয়াম--এই পাঁচটি ধাতুকে ক্ষটরধাতু বলা হয়। এই 
ধাতু কয়টি সোজাস্থজি জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া তীক্ষক্ষার উৎপন্ন করে; 
সেই জন্যই এই নামকরণ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, ক্টিক সোডা, কস্টিক পটাস 
প্রভৃতি তীক্ষক্ষার বিযোজিত করিয়াই এই ধাতুগুলি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। 
এই ধাতু কয়টির নিজেদের ভিতরেও অনেক সাদৃশ্য আছে। এই পাঁচটির মধ্যে 
সৌডিয়ামের পরিমাণই পৃথিবীতে বেশী । 
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সোডিয়াম 

চিহৃ, ঘ& পারমাণবিক গুকত্ব, ২৩ ক্রমাঙ্ধ ১১ 

৩১-৪। অত্যধিক জক্রিয়তার জন্য প্রকৃতিতে সোডিঘ্াম 

পাওয়! যায় না । উহাব যে সকল যৌগ পাওয়া যায় তাহাদের প্রধান কয়েকটির 
নাম উল্লেখ কর! যাইতে পাবে £-_ 

(১) সোডিযাম ক্লোরাইড, ( খালবপ ), 2০), সমুদ্রের জলে এবং লবণের থনি হইতে । 

(২) দোডিয়াম নাইট্রট, (চিলি-শোর1), ৪0, চিলির সমুদ্র-উপকুলে । 
(৩) দোঁডিয়াম কার্বনেট, [৪2002 1 মাটি ও বালুকার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ইহ! 

থাকে । মিশরে ইহাকে ট্রোন! (01029) ও ভারতে ইহাকে দাজিমাটি বলে। 

(8) সোডিযাম পাইরোবোবেট, (বোরাক্স বা সোহাগ), টব 8884071 তিব্বত, হিমালয 

অঞ্চল ও সিংহলে পাওয়া যাষ। 

(৫) মৌডিয়াম-আলুমিনিযাম সিলিকেট ব! সোডা-ফেন্জ্পাব, 2841915081 ইহা এক 

প্রকাব খনিজ পাথর, বন পাহাডেই ইহার সন্ধান পাওয়1 যায়। 

৩১-৫। সোডিয়াম প্রস্রতি__পবাবিদ্যৎবাহী মৌলসমুহের ভিতব 
স্নোভিযাম অন্যতম, গ্থৃতবা” অকিজেন বা অন্যান্ অ-ধাতুর প্রতি উহাব আসক্তিও 

ঞ | এই কাবণে উহাব অক্সাইড বা অন্ত কোন লবণকে উত্তপ্» করিয়া কার্বন 

বিজাবক সাহায্যে বিশ্লেষিত কবা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তবে অসম্ভব নহে। 

ব০2009১+ 20172154300 

কাছ ণ।থেব (083006) প্রবন্তিত পদ্ধতি অন্গুাবে কষ্টিকসোডাব তড়িৎ- 

বিশ্লেষণ বাব সোডিয়াম প্রস্তত কবা! হয। অধুন। কোন কোন দেশে খাগ্ঘলবখেব 
(201) তডিৎ-বিশ্লেষণ সাহায্যেও ধাতুটি উৎপাদন কবা হইতেছে। 

৩১-৬। কাছনার পদ্ধতি (0350761 $700859)--ছুইটি তভিত্ঘ্বারের 

সাহায্যে গলিত সোডিয়াম হ]ইড্রক্সাইডের ভিতব বিছ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত করিলে 

উহা বিষ্লেষিত হইয়া ক্যাথোডে সোডিয়াম ও হাইড্রোজেন এবং আনোডে 
অকিিজেন উতৎপত্র হয় । 29077-2& 1+75708 

গলিত কণ্টিকসোড৷ বিছ্যৎ-পবিবাহী এবং উহাতে [&+ আয়ন এবং ০07৮8- 

আয়ন থাকে। তডিং*্গ্রবাহ দিলে, এই আধনগুলি তড়িৎ-ঘাবে গিয়া উহাদের 
২য়--৮ 
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আধান হইতে মুক্তি লাভ করে এবং নিম্নলিখিত উপায়ে বিঙ্লেষণটি সংঘটিত 
হইয়া থাকে £- 

কাথধোডে : ৪+--৩5ম্াগ 

আযনোডে : 4003-- 4৩০ 407» 2720+08 

ক্যাথোডে £: 27126 772 

আনোডে : 40ল-45-407-2ন20-+-05 

অর্থাৎ ক্যাথোডে সোডিয়াম ও আযানোডে 0 যৌগমূলক উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
07 মূলকের কোন স্বাধীন সত্তা নাই, ক্ুতবাং উহা জল ও অক্সিজেনে পরিণত 
হইযাযায। আনে|ডে উৎপন্ন জল অতঃপব বিছ্যুৎ-প্রবাহ দ্বাবা বিশ্লেষিত 

হইযা হাইড্রোজেন ও অক্বিজেনে 

11111111111 রি হাইক্রোজেন 
ৃ | ক্যাথোড এব* অক্সিজেন আনোড 

111 হইতে পাওা যায়। 
গলিত কস্টিকসোডার পরিবর্তে 

কস্টিকসোডার জনীয় প্রবণ হইতে তড়িৎ- 
বিশ্লেবণ ছাবা দোডিযাম পাওয়া সম্ভব ” 

নয। কারণ, ক্যাথোডে সোডিয়াম উৎপন্ন 

হওয়ামাত্র জলের সহিত বিক্রিয়ার ফলে 

উহ। পুনরায কস্টিকসোডাতে গরিণত 

হইয়া যাইবে । 

ঢালাই লোহাব তৈয়াবী ছোট 
ছোট গোলাকাব ট্যাঙ্কে কন্টিক 

সোডাব তডিৎ-বিঙ্লেষণ সম্পাদিত 

হয়। কষ্টিকসোডা গলিত অবস্থাক় 
বাখার জন্ত ট্যাঙ্কের নীচে গ্যাস-দীপ 

চিত্র ৩১ক--সোডিয়াস প্রস্ততি (কাছনার পদ্ধতি ) টির ররর ট্যাঙ্কটির নীচের অংশটি একটি 

নলেব আকারে প্রসারিত। এই নলের ভিতর একটি লোহার ক্যাথোড 
প্রায় ট্যাঙ্কের মধাস্থলে প্রবেশ করে ( চিত্র ৩১ফ )। ক্যাথোডের উপরের অংশ- 

টুকু অপেক্ষারুত প্রশস্ত থাকে। গলিত কষ্টিকসোডা৷ নীচের নলের ভিতরে গিয়া, 

৪017--22+7022- 
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, স্বীতল হইয়! জমিযা যাওয়ার ফলে ক্যাখোভটিকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রাখার 

“কোন অন্ুুবিধা হয় না। ক্যাথোডটিকে বেষ্টন করিয়া উহার কিছুদুরে একটি 

নিকেলেব দৃঢ় পাত উপব হইতে ঝুলাইয়া রাখা হয। ইহা আনোডের কাজ 
করে। ট্যাঙ্কেব অন্যান অংশ হইতে আনোড ও ক্যাথোড অবশ্ঠই অন্তরিত 

(£050565) অবস্থায় থাকে। ক্যাথোডেব অব্যবহিত উপবে একটি গোলাকার 
লৌহপাত্র থাকে । উহাব নীচেব দিকটা ধোলা, এবং উপবেব দিকে গ্যাষ বাহির 
হইয। যাঁওযাব জন্য একটি নির্খমদ্ধাব আছে । এই পাত্রটিব নিয় প্রান্ত হইতে একটি 

'লোহাব ভাবজালি ঝুলাইয1 দেওয! হয। তারজালিটি আনোড ও ক্যাোডের মধ্যে 
অবস্থিত থাকে। উৎপন্ন সোডিয়াম যাহাতে আানোডেব দিকে বিস্তৃত না হ্য, 
সেইজন্য এই তাবজালিটিব প্রযোজন। ইহা সোডিষামেব বিস্তুতিতে বাধা দেষ। 

সম্পূণ ক্যাথোডটি এব* আনোডেবও অধিকাংশ গলিত কণ্টিকসোডাতে নিমজ্জিত 
থাকে। অত:পব ক্যাথোড ও আযনোডটি বথারীতি ব্যাটারীব সহিত সংযুক্ত 

কবিয়া গলিত কষ্টিকসোডাব ভিতব বিদ্যুৎ-প্রবাহ দেওযা হয। 

সোডিয়াম গলি৩ অবস্থায় লোহাব ক্যাথোডে উৎপন্ন হয় এবং কষ্টিকসোড। 
হটূতে হালকা বলিষ। উপবের লোহাব পাত্রে ভাসিয়া ওঠে। সোডিয়ামের সঙ্গে 

ইড্রোজেন ও উৎপর হয় এব* উহা মোডিযামেব নঠিতব দিয়া বুদ্বুদেবে আকারে 
ভুথাকে এবং পাত্রটিব উপবে নির্গমদ্বাব দিষ। বাহিব হইযা যায়। এইজন্য 

উৎপন্ন সোডিয়াম সদাই হাইড্রেজেন গ্যাসে আরত থাকে । বাহিরের বাতাস 

বারা আক্রান্ত হওয়ার উহাব কোন জভ্ভাবনা থাকে লা। যথেই পবিমাণ 

ঘাম সঞ্চিত হইলে, বাঁঝবা চাম্চের সাহায্যে উহা! তুলিয়া লইয়া 

সিনেব ভিতবে বাখা হয়। আনোডে অক্সিজেন উৎপন্ন হয এবং একটি 

নির্গম-নলের ভিতর দিদ্লা উহা বাহিব হুইযা ঘায়। 

কাছনার পদ্ধতিতে সহঞ্জেই মোডিয়াম পাওয়া যায এবং বেশী উষ্ণতার প্রয়োজন হয় না| । 

এই জন্তই এই পন্ধতিটির সমাদর হইয়াছে। কিন্ত ইহার কতকগুলি অসুবিধা আছে, ইহাতে 

যে বিছ্যুৎ-শক্তি ব্যয় হয় তাহার মাত্র শতকরা! ৫* ভাগ সোডিয়াম প্রস্তুতিতে প্রয়োজন, অপরাংশ 

জল-বিশ্লেষণের জন্য অপধা)য় হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে কড্টিকসোড। ফাচামাল হিসাবে ব্যবহাক্স 

করিতে হয়। উহ্! প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে প্রস্তুত করিয়া লইতে 

হয়; সুতরাং কাচামালের মুল্য অধিক হইয়। থাকে । এই ফারণে বহুকাল যাষৎ নোডিয়াম 

ধক্রারাইডের তড়িংবিল্লেষণ বায়! সোডিয়াম প্রস্তুতির প্রচেষ্টা চলিতেছে । সোডিয়াম ক্লোরাইড 
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প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতিতে পাওয়া বায় এবং অতান্ত সন্তা। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ অস্বিধার 
জন্য অনেক দিন পযন্ত এই প্রচেষ্টা সার্থকত। লাভ করে নাই । 

(১) সোডিয়াম ব্লোরাইডের গলনাহ্ক ৮১৫০ সেটটি । হৃতরাং উহাকে গলান বেশ কষ্টসাধা 

এবং বায়সাধ্য। (২) অধিক উষ্ণতায় গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং বিক্রিষাজাত সোডিয়াম 

এবং ক্লোরিন--ইহাঁব! সকলেই পাত্র এবং ক্যাখোড ইত্যাদি আক্রমণ করে। (৩) উৎপন্ন 

দোডিযামের অধিকাংশ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের সহিত মিশিযা কলয়েডে পরিণত হয়। 

সেই সোডিযাম উদ্ধার করা! ছুব। (৪) মোভিয়ামের ক্ষুটনান্ক ৮৮৩০ সেপ্টি। এই জন্য 

৮*০০ সেপ্টিগ্রেডে উহার যথেষ্ট উদ্বায়িতা পরিলক্ষিত হয়, এবং এই উষ্ণতা অনেকটা সোডিয়াম 
বাপ্পীভুত হইয়া যায । 

অধুনা সোভিয়াম ক্লোরাইড হইতে সোডিযাম প্রস্তুত করার একটি বিশেষ 

প্রণালী উত্তাবিত হইয়াছে । 
৩১-৭। ডাউনস্ পদ্ধতি (9০৬75, ৮19৫855) £_ সোডিয়াম ক্লোবাইডেব 

সহিত উহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ অনার ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত কব! হয়। 

মিশরণটিকে একটি লোহাব ট্যান্ধে 

প্রথমে তাপন্প্রয়েগে গলান হয়, 

পবে অবশ্য বিদ্যুৎপ্রবান্তের * 

সাহায্যেই উহাকে গলিত অবস্থ্য 
রাখা খায়। ক্যালসিয়া 

ক্লোবাইডের সহিত মিশ্রিত 

থাকাব ফলে উহা! ৬০০০-৬২০০ 
সেষ্টিগ্রেডেই বিগলিত হই, 
যাষ। এইভাবে প্রায় ২০*০ 

ডিগ্রা উষ্ণত| কমিষা যাওয়াতে 

শুধু সোডিয়াম ক্লোবাইভ 

বিশ্লেষণেব অন্গবিধা বহুলাংশে 

দূবীকৃত হয়। এই জন্যই, 
সোডিযাম প্রস্ততি জক্ভব 

হইয়াছে । 

ট্যাঙ্কের নীচ হইতে একটি প্রশস্ত গ্র্যাফাইট কার্বন আনোড হিসাবে ভিতরে 

প্রবেশ করান থাকে । আ্যানোডটি বেন করিয়া উহা! হইতে কিছু দূরে একটি 

চিত্র ৩১খ--সোডিযাম প্রন্থৃতি (ডাউনস্ পদ্ধতি ) 
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বৃত্তাকার শক্ত লোহাব পাত ক্যাথোড হিসাবে বাখা হয। সমত্ত ক্যাথোডেব 

উপব অংশটুকু একটি ঢাকনাব সাহায্যে আবৃত থাকে। ক্যাথোডের উপর 
এই ঢাকনার ভিতরে উৎপন্ন সোডিয়াম সঞ্চিত হয (চিত্র ৩১ খ)। আযানোডেব 

ঠিক উপবে পর্সেলীন বা! অগ্নিসহ মৃত্তিকা তৈযারী একটি বড গমৃজারুতি ঢাকন! 

খাকে। ইহাব ভিতরে বিশ্লেবণজাত ক্লোবিন সঞ্চিত হয এবং উপরের একটি নল 

দিয়! বাহিব হইযা যায। ক্যাথোড ও আনোডেব মধ্যে একটি সরু তাবজালি 
বাখ। হয, যাহাতে ক্যাখোডেব নিকট হইতে সোডিয়াম সহজে আনোডের দিকে 

না আসিতে পাবে। তভিৎ-দ্বাব ছুইটি যথাবীতি একটি ব্যাটারীব সহিত সংযুক্ত 
কবিয়। গলিত লবণেব ভিতব বিছ্যুৎ-প্রবাহ দেওয়া! হয। উপযুক্ত কপ বিদ্যাৎ-চাপ 

বাখিলে এব* সোডিয়াম ক্লোবাইডেব পবিমাণ অপেক্ষাঞ্কত বেশী থাকিলে, কেবল 
াডিযাম ক্লোবাইড বিশ্লেষিত হইবে । 

ব9€01- ট৪+-7€01- 
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[ ক্যাথোডে ] 017+01-08[ আনোডে ] 
অর্থাৎ 2৪01-529+012 

গলিত ডসাডিযাম ধাতু ক্যাথোডেব উপবেব ঢাকনাব নীচে সঞ্চিত হয়। 
খাঁথষ্ট পরিমাণ সোডিযাম জড় হইলে “সখান হইতে একটি সাইঞফচন নলের 
সাহামো উহা বাহিবের একটি কেবোসিন-পুর্ণ পাত্রে চলিষা যায। আযানোডে ষে 
ক্লোবিন উৎপন্ন হয়, উহা! পর্সে লীনেব ঢাকনাব ভিতব দিধ1 বাহিব হইযা আসে। 

৩১-৮। মসোভিয়ামের ধর্ম 20১) সোডিযাম অত্যন্ত নরম, রূপা 
মত উজ্জল সাদা ধাতু । উহাকে একটি ছুবির দ্বাবাই কাট! যায়। উহাব ঘনত্ব 
*৮৩৪, গলনাঙ্ক ৯৮০ সেন্টি, এবং ক্ষুটণাঙ্ক ৮৮৩” সেন্টি.। ইহাব বিছ্যুৎ- 
পরিবহিতা যথেষ্ট । 

(২) সোডিযাম বাতাষেব সংস্পর্শে আসিলেই অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, 
কার্ধন-ডাই-অল্সাইড প্রভতিব সহিত ক্রিয়া করে। সেইজন্যই সাধারণতঃ 
সোভিযামেব উজ্জল সাদা বওটি দেখা যায না। সোডিয়াম অল্মাইভ প্রভৃতি দ্বান! 

'উহাঁব বহির্ভাগ আবৃত থাকে । 4৪402." 2520 

(৩) জলের সংস্পর্শে সোডিম্মাম আসিলেই উহ৷ তৎক্ষণাৎ কষ্টিকসোডাতে 
পবিণত হয় এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। 2৪+4-217,0--250 চা 1+ লও 
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সুতরাং সোডিয়ামকে জল ও বায়ু হইতে পৃথক বাখা প্রয়োজন। এই 

কারণেই উহাকে কেবোসিনের ভিতর রাখা হয়। 

(৪) উত্তপ্ত সোডিযাম অক্সিজেন গ্যাসে উজ্জল সোনালী আলো! সহকাবে 

জলে এবং সোডিয়াম অক্সাইড ও পাব-অক্মাইডে পবিণতি লাভ কবে। 

4৯-02-2120) 21ব০+-02- ৪02 

(৫) ক্লোবিনের সংস্পর্শে আজিলেও সোডিয়াম প্রজলিত হইরা ওঠে এবং 

সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় । 21০7-012-2150] 
অন্যান্য হালোজেন এবং অনেক অ-ধাতুর সহিতও সোডিযাম সোজ [সুজি যুক্ত হয। 

(৬) হাইড্রোজেন গ্যাসে সোভিযাম উত্তপ্ত কবিলে সোডিযাম হাহড়াইড 

পাওয়া যায । 9%+75-2বিঞ্া 

(৭) উত্তপ্ত বা জলন্ত সোভিযাম কাবন-ডাই-অক্মাইড, নাইটি,ক অক্সাইড 

প্রভৃতিকে বিযোজিত কবিযা দে্যে। 

4 1300১- 22200১+-0০ 20)-+-4-4-5215509 7285 

সোডিয়ামের ব্যবহার $--সোডিযাম পাব-মঅগ্লাইড, দাডিযাম সায়নাউড প্রভৃতি 

প্রস্তুত কবিতে সোডিযাম ধাতব প্রযোজন তয। কোন কোন কৃত্রিম ববাৰ উৎপাদনে ও 

সোডিযাম দরকার ৷ জৈবগ্গাতীয যৌগ-পদাথের বিশেষণে সোডিযাম বাবহৃত হয। রি 
ও পটাসিয়াম একত্র ম্নিশ্রিত কবিলে যে ধাতুসংকব পাওয়া যায উহা মপেক্ষাবৃত আু 

উষ্ণতাতেও তবল থাকে বলিয। ধার্মোমিঢারে ব্যবঙ্গত হয। সোডিযামের পারদস"্কর 

(85091880)) জল বা কোহলেব সহিত মিশ্রিত কর্নিলে ভায়মান ভাইড্রোজেন পাওযা যাইতে 

পারে, হুতরা" বিজারক হিসাবে উহা ব্যবহৃত হয়। 

৩১-৯। ধাতুসংকর (81০/5)-_অনেক সময একাধিক ধাতু বিগলিত 

অবস্থায মিশ্রিত কবিয়! শীতল কবিলে এবটি সমকত্ব কঠিন পদার্থ পান্যা যায়। 

ধাতুব এইবপ মিশ্রণকে ধাতৃস*কব বলে। যথা £__তামা এবং টিন গলাইয। 

মিশ্রিত কবিষা ঠাণ্ডা কবিলে কাসা পাওয়া যায। সেইরূপ তাম। ও দস্তার মিশ্রণে 

পিতল প্রস্তত হয । বাসা, পিতল-_-এইসব ধাতুস*কব। বিভিন্ন প্রযোজনের জন্য 

নানাবকম ধাতৃসংকব প্রস্থত কবা হয। কাবণ ধাতুদংকবেব বড ও অন্ঠান্টি অনেক 

ধর্ম উহাদেব উপাদানগুলিব ধর্ম হইতে স্বতস্থ হইতে পারে | যেমন, কাঠি, প্রসাধতা, 

নম্রীযতা প্রভৃতি বৃদ্ধি করাব জন্য লোহাব সত ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিযাম ইত্যাদি 

অনেক বকম ধাতু মিশ্রিত কৰা হয। অবশ্য সব সময়েই যে কোন দুইটি গলিত 
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ধাতু মিশাইলে ধাতুসংকর পাওয়া যাইবে, তাহা নহে। যেমন, গলিত সীসার 

সহিত গলিত দস্তা মিশাইলেও ঠাণ্ডা কবাব সঙ্গে সঙ্গে উহাবা পৃথক পৃথক ঘনীভূত 
হয়। থুবই স্বল্প পরিমাণ দস্তা সীসাতে দ্রবীভূত থাকে । 

পাবদেব ডিতব প্লাটিনাম জাতীয় ব্যতীত অন্থান্ত সমস্ত ধাতুই প্রায় দ্রবীভূত 

হইয়া থাকে। পাবদের সহিত অন্য ধাতুর সংকবকে সচবাচব পারদসংকব বলা 
হয়। ই*বেজীতে ইনাদেব নামই আমালগাম। 

সোডিয়ামের যৌগসমুহ 
সৌডিযামেব নানা ববম যৌগেব ভিতব সোডিয়াম ক্লোবাইড, হাইডুক্মাইড, 

কার্বনেট ও সালফেট বিশেব ব্যবহৃত । উহাদেব বিবম্ব শুধু এগানে আলোচন। 

কবা হইবে । 

৩১-১০। সোডিয়াম ক্লোরাইড, খাগ্ভলবণ, ৭৪0-_প্ররৃতিত প্রচুব 
সোভিযাম র্লোবাইড পাওথা যায। সথুদ্রজাল গডে শহতকবা প্রায় ২৮ ভাগ 

ঘ্োডিযাম ক্লোবাইড থ'কে। ইসা ছাড। লবণেব খনিতেও প্রচুব পৌডিয়াম 
ক্লোবাইছ পা ওযা যায । 
॥ ভাবতবধে অধিকাণ্শ খাছ্যলবণই জমুদ্রজল হহতঠ তৈযাবী কবা হয়। খেওডা 

'ও কলাবাগেন লবণখনি হইতেও লবণ সংগৃহীত হয়। বাজপুতানাব জন্বব হ্রাদব 

লবণও ব্যবহৃত হ্য। 
নান্ত। কাবণে ফোভিযাম ক্লাবাইডিৰ চাহিদা খুব বেশী। খাছ্লবণ হিসাবেই 

উহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইযা থাঁকে। তাভা ছাড়া সোডিয়াম, কষ্টিকলোডা, 
সোভিযাম কাবনেট, সে।ডিঘাম সালফেট, হাইড্রোক্লোবিক আযসিড, ক্লোবিন প্রভৃতি 

অনেক প্রযোজনীঘ বাসাযনিক দ্রব্য প্রস্থঠিতে সোডিযাম ক্লোবাইড অবশ্য 

প্রযোজনীয়। মাটিব বাসনের উপব চিন্কণলেপ দিতেও সোডিয়াম ক্লোরাইড 
ব্যবহাব কব। হয। 

খাগ্ভলবণ প্রন্তত্তি__ভাবতবর্ষ, চীন, ক্যালিফোগরিয়া প্রভৃতি গ্রীক্ষপ্রধান 
দেশে প্রধান তঃ সমুদ্রজল হইতেই খাগ্যলবণ উৎপাদন কবা হয়। অগভীর কিন্ত 
খুব প্রকাণ্ড টদাঙ্কে সমুদ্রজল রাখিয়া দেও! হয। স্ুর্যকিবণের তাপে উহাব জল 

বাম্পীভূত হইয়। যাইতে থাকে এবং ভ্রবণটি যখন যথেষ্ট গাচ হয তখন উহা হইতে 
সোডিয়াম ক্লোবাইড কেলাসিত হয । ইহা সংগ্রহ করিয়া থাগ্ঠলবণবূপে ব্যবন্্ুত 
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হয়। খাগ্যলবণ সংগ্রহ কবার পর যে শেষদ্রব পড়িয়া থাকে তাহাকে “বিটার্ণ*” 
(82৮62) বলে এবং উহা! হইতে ম্যাগনেসিয়াম, ব্রোমিন প্রভৃতি পাওয়া সম্ভব। 

শীতপ্রধান, বিশেষতঃ হিমমণ্ডলেব নিকটস্থ, দেশে স্থর্যকিবণেব প্রাচুর্য ও তীব্রতা 

কম। এইজন্য এই সকল দেশে আজকাল সমুদ্রজলকে শীতলীরুত করিয়া! উহাকে 
আ'শিকভাবে কঠিন ববফে পবিণত করা হয এবং এই ববফ পৃথক করিয়। লইয়া 
সমুদ্রল গ!ঢ করা হয। এই ভাবে অম্পৃক্ত হইলে সমুদ্রজল হইতে খাদ্যলবণ 
কেলাসিত হয়। 

যে সমস্ত খনিতে মাটিব নীচে খাগ্ঘলব« আছে, মেখানে পাম্পের সাহায্যে 

নীচে জল লইযা গিযা উহ্ভাকে দ্রবীভূত কবিয়! উপবে আনা হয এবং সেই দ্রবণ 
হইতে খাগ্ভলবণ কেলাসি ত কবিযা ল ওয়! হয। 

বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড গ্রস্ততি--বিশুদ অবস্থায সোডিযাম 
ক্লোবাইড পাইতে হইলে সাধাবণ খাগ্লবণেব গাঢ জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন 

ক্লোবাইড গাস পবিচালিত কবা হয। ইহাতে বিশুদ্ধ সোডিযাম ক্লেবাইডেব 

স্টিক কেলাসিত হইযা আসে । 

সোডিয়াম ক্লোরাইডের ধর্ম ও ব্যবহার-_বিশুদ্ধ সোডিযাম ক্লোবাইড 
স্বচ্ছ, বর্ণহীন, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। ই] জলে অত্যন্ত ড্রবণীয়। সাধাবণ 

শ।্যলবণ বাতাসে বাখিয! দিলে উহা বাশ হইতে জল আকর্ষণ কবিযা গলিয়া 

যায। কিন্ত সেডিবাম ক্লোবাইড বস্তঃ উদ্গ্রাহী নয। খাছ্যলবণে সোডিযাম 

ক্ষোবাহডেব সভিত কিছু ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিষ ম ক্লোবাইড থাকে, সেইজন্যই 

উহ1 জল আকষণ কবিয। গলিতে থাকে। 

সোডিয়াম হাইড্রজাইড, কস্টিকসোডা, 15011: ইহাব প্রস্তুতির 
তইটি পদ্ধতি আছে । 

৩১-১১। 'ক্ষারীকরণ পদ্ধতি (08056685876  2100855)--অতিরিক্ত 

পবিমাণ চুনেব সহিত সোডা অর্থাৎ সোডিযাম কার্বনেট গরম কৰিলে কষ্টিকসোডা 
পাওযা যাষ। ফোডা একটি মৃহু ক্ষার, কিন্তু "সোডিয়াম হাইডঝ্মাইড অত্যন্ত 

বিদাহী তীক্ষ ক্ষার। মৃদু ক্মাব এইরূপ তীক্ষ ক্ষারে পবিণত হুয় বলিয়া এই 
পদ্ধতিটিকে “ক্ষাবীকবণ” বলা হয়। 

০৮০০৪-+-050073)5-21%074+-02008 
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একটি লোহার চতুষ্কোণ ট্যা্কে সোডার লঘুদ্রবণ ( ২০%) লওয়া হয়। 
একটি তারজালির বাক্সে কলিচুন ভরিয়া, বাক্সটি সোভার ভ্রবণে নিমজ্জিত করিয়া 
রাখা হয়। চুন জলের সহিত মিশিযা ফুটিতে থাকে । যন্বচালিত আলোড়ক 

সাহায্যে ফুটান চুন (5181550 11০) সোডার ভ্রবণেব সহিত উত্তমবপে মিশান 
হয্ন। বিক্রিয়াটি সহজে নিষ্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনানুরূপ স্টীম ট্যাঙ্কের ভিতর 
পরিচালিত করা হয, যাহাতে ভ্রবণের উষ্ণতা মোটামুটি ৮*০-৯০০ পেন্টি. থাকে 

[চিত্র৩১ গ]। বিক্রিয়াশেষে অদ্রাব্য ক্যালসিম্নাম কার্বনেট ধিতাইয়া যায় এবং 

উপব হইতে কট্টিকসোডার লঘু দ্রবণ আন্রাবণ করিয়া লওয়া হয়। অতঃংপৰ 
অন্ুপ্রেষপাতন সাহায্যে উহার জলীয অংশ যথাসম্ভব বাক্পীভূত করিয়া দেওয়া হয়। 

দ্রবণে যখন কন্টিকসোডার 
পধিমাণ শতকরা ৫* ভাগ হয় 

তখন উহাকে উন্মুক্ত লোহাব 

কডাইতে উত্তপ্ত করিঘা বিশুঘ 

কবা হয এব গলিত কস্টিক 

সোঙাকে যষ্টির আকারে ঢালাই 
কবা হঘ। উপজাত জব্য হিসাবে 

যে ক্যালসিযাম কাবনেট পাওযা! 

যায, উহাকে চু্লীতে ভক্মীভৃত 

করিষা ক্যালসিযাঁম অক্সাইড «ব! 

চুন পাওয়া যায়। এই চুন পুননরাহ ক্ষাথাকরণে ব্যবহৃত হয 

চিত্র ৩১গ--ক্ষাবীকরণ পদ্ধতিতে ক্টিকসোড! 

0900১-08047005 

এই পদ্ধতিতে যে কষ্টিকসোভা পাওযা যায়, উহা খুব বিশুদ্ধ নহে। তাছাডা, এই পদ্ধতিতে 

ক্টিকলোডা প্রন্তঠ করিতে হইলে কাঁচামাল হিসাবে মোটা মুটি বিশুদ্ধ সৌডাব প্রয়োজন । উহা 

প্রকৃতিতে খুব বেশী পাওযা সত্ব নয়, প্রন্তত করিযা লইতে হয়; সুতরাং কীচামালেৰ মূল্য 

অধিক। এই সকল কারণে বর্তমানে সহজলভ্য সোডিয়াম ক্লোরাইডের তডিত্-বিঙ্লেষণ বারা 

কর্টিকসোড1 উৎপাদন করার পদ্ধতিই প্রচলিত । 

৩১-১২। তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (816০৮০1706 21০9০৪55)-_সোৌডিয়াম 

ক্োরাইডের জলীয় ভ্রবণেৰ তড়িৎ-বিষ্লেষণে ক্যাথোডে 'সোডিয়াম উৎপন্ন হয়? 
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কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উহা! জলেব সহিত ক্রিযা' করে এবং হাইড্রোঙ্গেন ও কস্টিক- 

সোডাতে পরিণত হয় । আানোডে অবশ্ত ক্লোবিন উৎসারিত হয়। 

90]. 2৪+4-01- 

কাথোডে £-- আনোডে 27 

০++০- ৭2 01---675054 

2ব০42720--280+ 75 01400175008. 

অর্থাৎ 29014 2720-2807+787+015 

তডিৎ-বিঙ্সেষণ পদ্দতিব ইহাই মুলকথা । কিন্তু সাধাবণতঃ এই বিশ্লেষণটি 

কবিতে গেলে উৎপন্ন ক্লোরিন কষ্টিকসোডান সহিত খানিকটা বিক্রিষা কবে এবং 

উহাব কতকা*শ হাইপোক্লোবাইট বা ক্লোবেট লবণে পরিণত হইয়া যায়। ইহাতে 

কন্টিকসোডাব অপচয ঘটে এবং বিশুদ্ধ ক্ষাব পাওয়া যাষ না। যাহাতে উতৎ্পর 

ক্লোবিন ক্টিবসোাৰ সম্পশে না আগিতে পাবে অসহজন্য পৃথক প্রকোষ্ঠে 

উভাদেব উৎপা্ন কনাব ব্যবস্থা! কবা হয। কন্টিবসোডা উৎপাদনে সাবাবণনঃ 

দুই প্রকাবেব বৈদ্যুতিক সেল (০০1) ব্যবন্থহ হহযা থাকে £--(১) পারদ তেল, 

(২) মধ্যাববক (1):01,:258 ) মেল | নান। বকমেব পাবদ সেল ও মধ্যাবরক 

সেলেৰ প্রচলন আছে, তন্মধ্যে বই একটিব বিবয এখানে বিবৃত বৰা হইল। 

৩১-১৩। পারদ দেল ঃ কাছনার-কেল্নার পদ্ধতি €055/761- 
 8€611761 08115 )--এই পদ্ধতিতে শ্রেট্ব তৈযাবা প্রশস্ত কিন্ত তপেক্ষারুত 

তগভাব ট্যান্কে সোডিযাম ক্লোবাহ৬ দ্রবণেব ৩ভি-বিস্লেখণ কবা হয। ট্যাক্কেব 

&% ভি রি রর সি 

থ্রি ভ. ৮৮৮7৮০৮- শ/ 

ঞ সশ্রস্শ্া শ্্র 7 15 মজে, 

| ট রর ঘা / 

1%677//%//57//7%//-/%5///7//% ক৮./৫৫৫০৫০৫৫৫-৫০০৫///৫৫///০৫৫৫৫/৫০৫/৫-০০৫৫/ ] 

গড 
চিত্র ৩১ঘ-_কাঁছ,নার-কেব্নাৰ সেল 

আযতন মোটামুটি ৬ ৪" এবং উচ্চতা ৬" ইঞ্চি। ট্যাক্ষের মেবেট প্রায় ই” ইঞ্চি 

পুরু পাদ ছ্বাবা আবৃত থাকে। প্রত্যেকটি ট্যাঙ্ধ দুইটি স্লেটেব প্রাচীর দ্বার তিনটি 

প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে । এই প্রাচীর ছুইটি কিন্তু মেঝে পথস্ত পৌছায না, মেঝে 
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হইতে প্রায় সউ" ইঞ্চি উপরে পারদের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে । ফলে অনায়াসেই 
পারদ এক প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠে চলাচল করিতে পারে। বহিঃ-প্রকোষ্ঠ 

দুইটিতে পারদের উপরে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ অথবা লবণোদক (31276) লওয়। 

হয়। মধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠে জল থাকে । কয়েকটি গ্র্যাফাইট দণ্ড বাহিরের প্রকোষ্ঠের 
লবণোদকে নিমজ্জিত রাখিয়া! আনোড রূপে ব্যবহার করা হয়। ক্যাথোড হিসাবে, 

কয়েকটি লৌহফলক মধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠের জলে উপর হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। 

সমস্ত ট্যাঙ্কটি অবশ্যই আবৃত রাখা হয় এবং প্রত্যেক প্রকোষ্টেই উপবের দিকে 

গ্যাস বাহির হইয! যাওয়ার জন্য নির্গম-নল থাকে। ট্যাঙ্কের নীচে এক প্রান্তে 

একটি অসমকৈন্দ্রী চাকা লাগান থাকে। উহার সাহায্যে এই প্রান্তটি ধীরে ধীরে 
উচু ও নাচু কবাযা। ইহাতে এক প্রকোষ্টের পারদ অপর প্রকোষ্ঠে চলাচল 
করিতে পারে, কিন্তু জল বা লবণে।দক উহাদের প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইতে 

পারে না ( চিত্র ৩১ ঘ)। 

গ্রযাফাইট আ্যানোড ও লোভার ক্যাথোড যথারীতি ব্যাটাবীর সহিত যুক্ত 

করিয়া! দিলে দ্ুবণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে। ব্যাটারী 

হইতে গ্র্যাফাইট তডিতছ্বার সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিঃপ্রকোর্ঠে প্রবেশ কবে। 

লবণোদকের ভিহব দিয়। উহ| মেঝের পাবদদে উপনীত হয। পাবদ বাহিয়া 

বিছ্বাৎ-তরলঙ্গ মধ্যপ্রকোষ্ঠেব জলে সঞ্চারিত হয এবং পরিশেষে লোহার ক্যাথোডের 

সাহাধ্যে বাটাবীতে ফিরিযা যায। বস্ত্র; প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠই একটি বৈদ্যুতিক 

সেলেব কাজ কবে। বাহিবের 'প্রকোষ্টগুলিতে গ্র্য/ফাইট আনোভ ও পাব্দ 

ক্যাখাড এবং মধ্যপ্রকোষ্ঠে পাবদই আনোড ও লোহী ক্যাথোড। বিহ্যুৎ- 

পরিচালনাব ফলে বহিঃপ্রকোষ্ঠের লবণ বিশ্সেষিত হই্যা গ্র্যাকাইটে ক্লোরিন ও 
পারদে সোডিয়াম উৎপন্ন হয । ক্লোবিন নিগম-নল দিয়া বাহিব হইযা যায়। 

উৎপন্ন সোডিযাম পারদের সহিত মিশিয়া পারদ-জংকরের স্থট্টি করে। নীচের 

চাকাটি ঘোবানোব ফলে সমস্ত ট্যাঙ্কট একবার উচু ও একবার নী হইয়া ছুলিতে 
থাকে। ফলে পারদ-সংকর বাহিরের প্রকোষ্ঠ হইতে মধ্যপ্রঞ্ণোষ্ঠে চলিয়। আসে। 

এখানে জলের সংস্পর্শে আসিয়া সোডিয়াম ক্টিকসোড। ও হাইড্রোজেন উৎপাদন 

করে। হাইড্রোজেন লোহার ক্যাথোডে নির্গত হয় ও উপরেব নল দিয়া বাহিরে 

যাইতে পারে। যখন বিক্রিয়ার ফলে মধ্যপ্রকোষ্ঠের জল প্রায় শতকরা ২০ ভাগ 
কন্টিকসোডা ড্রবণে পরিণত হয়, তখন উহাকে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া লওয়া 
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হয়। মধ্যপ্রকোষ্ঠ হইতে কস্টিকসোডার লঘুদ্রবণটি বাহিব করিয়া! লইযা লোহার 
কডাইতে গাঢ করিয়া শুকাইয়| কঠিন সোডিযাম হাইড়ুক্সাইডে পবিণত কবা৷ হয । 

সমস্ত বিছ্বাৎ-প্রবাহ সচরাচর মধ্যপ্রকোষ্ঠের ভিতব দিয়া পরিচালিত কবা হয ন1। 

মধ্য প্রকোন্ঠেৰ পারদ এইজন্য একটি রোধ কুগুলীব (06515181006 ০০011) ভিতর দিয়া ব্যাটারীর 

অপর! প্রান্তের সহিত যুক্ত কৰা থাকে । ফলে বহি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করার পর বিছ্াৎপ্রবাহ্টি 
ছুইভাগে বিচক্ত হইযা যায এব* উহাব অধিকা"শ জলেব ভিতর দয যায় কিন্তু অপরাংশ রোধ- 

কৃণ্তলীব তিতর দিয! ব্যাটারীতে ফিবিযা আসে। এই সতর্কতা না লইলে খাশিকটা পারদ 

মধ্যপ্রকোষ্ঠে আযনিত হঈযা যাঁওযাব সগ্ডাবনা থাকে । এই অপচষ প্রতিবোধ করা অবশ্য 

প্রয়োজন কাবণ পারদ যথেষ্ট দামী । 

৩১-১৪। মধ্যাবরক সেল £ঃ ভোর্ঁ পেল (/০7০ €০]1)__সব 
মধ্যাববক সেলেই ক্যাথোড ও আযনোডের মস্ধ্য একটি সচ্ছিদ্র পর্দা ব। আচ্ছাদন 

থাকে এব ফলতঃ সেলটি ক্যাথাড ও আনোড এই ছুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হইয! 

পড়ে। আববকটি এমশভাবে তেযাবী যে উহাব ভিতব দি ভ্রবণ অনায়াসেই 
চলাচল কবিতে পাবে এব" বিছ্যুৎ প্রবাহও অতিক্রম কবিতে পাবে। 

ভোর্স সেলে ঢাপাই লোহাব টুযাবা একটি গোণাকাব ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয। 

উহাব ব্যাস প্রা ১৬ ইঞ্চি এব* উচ্চ ঠা ৪ ইঞ্চি। ২ ইঞ্চি পুরু এব" ৩৬৭ 

ইঞ্চি লম্ব|! ২৪টি গ্র্যাফাইটেব দণ্ড এই (সলে আনোডকপ ব্যবহৃত হয়। এই 

1গুগুলি বৃত্তাকাবে একটি তামাব বি-এ আটকান থাকে এবং ট্যাঙ্গের ঢাকৃনির 
স্কহিত উহ্থার মধ্যস্থলে সত দিম আটিযা দেওযা হয়। মব্যস্থিতি এই আনোড- 

শ্রেণীর অনতিদুবে এব উহাকে ঝেষ্টন কবিযা একটি লোহাব পাত ক্যাথোডৰপে 
রাখ। ভয় | এই ক্যাখোডে অনেক বড বও ছিদ্র থাকে যাহাতে লবণেব দ্রবণ 

উহা! অতিপ্রম কবিতে পাবে। ক্যাথোডেব ঠিক অভ্ডান্তবে এবং উচ্ভাব গায়ে 
স'লগ্র অবস্থায সিমেণ্ট ও আসবেসটোলেব তৈষাবী একটি আবরক থাকে 

[চিত্র ৩১ ড]1 ক্যাথোড ও আনোডকে অবশ্যই ট্যাঙ্থ হইতে “অন্তবি ৩ কবিয়া 

বাথা হয। ন্বাববকেব ভিহবেব দিকে আনোড থাকে, উহাই আনোড- 

প্রকোর্ঠ, এবং উহাব বাহিবে ক্যাখোড ও ট্যাঙ্কে প্রাচীবেব মধ্যব্ঁ অশই 
কাথোড-প্রকোষ্ঠ। ছুইটি প্রকোষ্ঠেই উপবের দিকে গ্যাস নির্গমেব পথ থাকে । 

আযনোড-প্রকোষ্ঠ প্রায় সম্পূর্ণরূপে লবণোদকে ভরিয়া লওযা হয়। এই ব্রুবণ 
ধীবে ধীরে আবরক ও ক্যাথোড অতিক্রম করিয়া বাহিবেব প্রকোৃষ্ঠে সঞ্চিত 
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হইতে থাকে। আনোড-প্রকোষ্ঠে সর্বদাই লবণোদক ফোটা ফোটা করিয়া 
দেওয়া হইতে থাকে যাহাতে প্রকোষ্ঠের দ্রবণের পবিমাণ সর্বদাই একবকম থাকে । 

ক্যাথোড ও আনোড ব্যাটারীব সহিত যুক্ত করিয়া দিলে সেলেব ভিতর 
দিক বিছ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত হ্য। ইহাতে অপরাবিদ্যত্ধর্মী ক্লোবিন 

গ্র্যাফকাইট আনোডে উৎপর্ন হয় এবং উপবেব নল দিয়! বাহির হইয়! যায়। 

পরাবিছ্যাত্ধমী সোডিযাম আয়ন বিপবীত দিকে ধাবিত হয। উহা আববক 

অতিক্রম কবিয়া গিয়া ক্যাথোডে আধানমৃক্ত হয এবং সোডিয়াম ধাতু উৎপন্ন হয। 
উৎপন্ন হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই সোডিযাম জলেব সহিত বিক্রিয়া কবিয1 কস্টিকসোডা 

ও হাইড্রোঙ্জেনে পবিণত ভয | সর্বদাই লবণেব দ্রবণ আনোড হইতে ক্যাথোড 

প্রকোষ্চেব দিকে প্রবাহিত হয়, সেই 
জন্য উৎপন্ন কষ্টিকসোডাব ভ্রবণ 

আব আযানোড-প্রকোষ্ঠে যাওযাব 

যোগ পায় না। লবণেব দবণের 

সহিত কষ্টিকসোড। মিশিত হইয়া 

ক্যাথোড-গ্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হয়। এই 

দ্রবণে কন্টিকসোডাব পবিমাণ 

নু শতকবা ১১-১২ ভাগ হইলে, দ্রবণটি 
চিত্র ৩১উ-_ভোর্স সেল ট্যাঙ্ক হইতে বাহিব করিষা লওযা 

হয়। অতঃপব এই মিশর ভ্রবণকে শৃন্চাপে গাট কবা হয। ফলে, সোডিয়াম 
,ক্লোবাইড কেলাসিত হইয| যায। তৎপব সোঁডিযাম ক্লোবাইড ছাকিযা সবাইয়া 
লওয়] হয় এবং জ্বণটিকে লোহাৰ কডাইতে বিশুষ্ক কবা হয। এইরূপে 

“সোডিয়াম হাইডুল্সাইড প্রস্তত হয়। 

সোডিয়াম হাইড্রকাইডের ধর্ম-__সোডিযাম হাইড্রক্সাইড একটি সাদা! উদখ্াহী 
কঠিন পদার্থ। ইহার ঘনম্ব ২"১৩, গলনাহ্ ৩১৮০। ইহ! জলে অত্যন্ত জ্বণীয়, কোহলেও 

ইচ্ছার যথেষ্ট ভ্রাব্যতা আছে। ইহা একটি তীক্ষ ক্ষাব এবং শবীরের ত্বকের সংস্পর্শে আপিলে 

উহা দাহ এবং ক্ষতের *ষি করে। 

(১) 8077-18+4+07- 

(২) টি 807-7-1701--1801-4-7780 

280777008-182009+1780 
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জিঙ্ক, আ্যালুমিনিয়াম, প্রভৃতি ধাতু কস্টিকদোডার গাঢ় ভ্রবখ হইতে হডিড্রোজেন 

উৎপাদন করে ২-- 

£0-412907777778-882008 

2814+25072780-3175+258105 

সোডিয়াম হাইড়ক্সাইডের ব্যবহার-_নানারকম শিল্পে কষ্টিকসোডায় 
প্রয়োজন হয় ঃ--(১) সাবান প্রপ্তুতি, (১) কাগঙ্গ প্রস্তুতি, (৩) দাডিয়াম ধাতু উৎপাদন, 

(৪) কৃত্রিম সিক্ষ উৎপাদন (৫) পেট্রোলিাম পবিষ্বরণ প্রস্ততি নান। বাবসায়ে ইহা বাধহত 

হয়। িকাঁরক হিসাবেও ল্যাবরেটরীতে উহার প্রয়োজন হয়। 

৩১-১৫। সোডিয়াম কার্বনেট, 82,001 সমুদ্রে যে সকল উদ্ভি। 
পাও] যায, সেগুলি পো্ডাইলে উহার ভম্মে সোডিয়াম কার্বনেট থাকে । 

প্রাটীনকালে এইভ|বেই সোডিযাম কার্বনেট তৈধারী কব। হইত। বর্তমানে 

সোডিযাম কার্বনেট তিনটি উপাষে প্রস্বথত করা হয। 

(ক) লের্রাঙ্ক প্রণালী (1,0191900:5 2360009.)। 

(খ) জলভে বা আমোনিধা-সোডা প্রণালী (4১0500:12-9008, 2050,0) । 

(গে) বৈদ্যুতিক প্রণালী (616০001760০ 70760599)। 

মিশর ও পুব-আফ্রিকাব শুষ্ক হ্র্দগুলিতে অবশ্য যথেষ্ট পবিমাণ ট্রোনা 
(00108) বা ৪8008, বৈ2া300১, 27750 পাওয়া যায়। উত্তপ্ত করিলে 

নিরুদিত হইযা! উহা! সোডিষাম কাবনেটে পবিণত হয ।, 

(ক) লেব্রাঙ্ক প্রণালা--এই পদ্ধতিতে প্রথমতঃ খাগ্ভলবণকে গাঢ সাল- 
ফিডুবিক আাসিড সহযোগে উত্তপ্ত কবিষা উহাকে সোডিয়াম সালফেটে পবিণত 

কবা হয। তৎপব সোডিযাম সালফেট কোক ও চুনাপাথরের সহিত মিশ্রিত 
কবিষা উত্তপ্ত কব! হয। ইহাতে সোডিয়াম সালফেট কোক দ্বারা বিজারিত 

হইয়া যায এবং সোডিযাম সালফাইড উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম সালফাইড চুনা- 
পাথবেব সহিত বিক্রিন্তা কবিয্ন। সোডিয়াম কার্বনেটে পবিণত হয়। 

হাবহ014+7৯90,-৪2902+ 2130 
বঃ,50,+40:-145,5+400 
[০৪৯ ০2010290037 085 

অতএব, এই প্রণালীতে কাচামাল হিসাবে থাছ্ালবণ (3501), কোক, এবং 

চুনাপাথর (01006509, 05008) প্রয়োজন হয় । এই পদার্থপমূহ সহজলভ্য 

এবং সন্ত । 
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প্রণালীর বিবরণ-_-একটি সংবৃত চুল্লীতে খাগ্ভলবণ ও সালফিউরিক 
আসিড তাপিত করিয়া প্রথমে সোডিয়াম সালফেট তৈয়ারী কর। হয় ( পু ২৮৪)। 

গলিত অবস্থায় উহ1 বাহির করিয়া আনা হয়। জমিয়া গেলে কঠিন পিষ্টকাকার 
ধারণ করে বলিয়া উহাকে সণ্ট-কেক (551-0216) বলে । 

অতঃপর সোডিয়াম সালফেট উহার সমপরিমাণ ওজনের বিচুর্ণ চুনাপাথর ও 
অর্ধপরিমাণ ওজনের বিচুর্ণ কোকের সহিত মিশ্রিত করিযা' একটি প্রকাণ্ড 

র্চল্লীতে প্রায় ১০০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করা হয়। কলা পোডাইয়! 
প্রডিউসার গ্যাস উৎপন্ন করা হয় এবং বাতাসের সহিত উহাকে চুল্লীর ভিতর 
জালাইয়া -দেওয়। হয। এইরূপে ঘূর্ণচল্লীটি তাপিত হয়। প্রথমে সোডিয়াম 
সালফেট বিজারিত হইয়া সোডিয়াম সালফাইডে পবিণত হয় এবং পরে উহার 
সহিত চুনাপাথরেব বিপবিবর্ত ক্রিয়াৰ ফলে সোভিয়াম কার্বনেট উৎপরন হয। 

বিক্রিয়াশেষে ঢল্লী হইতে গলিত অবস্থা সমস্ত পদার্থ বাহিরে আনা হয। 

উহাতে দোডিয়াম কার্বনেট ছাড়া, 088, 080, 02008 কোক ইত্যাদি 
অবশ্তই মিশ্রিত থাকে এবং উহার বর্ণও ধূসর বা কালো হয। এইজন্য ইহাকে 
সাধারণতঃ কৃষ্ণভস্ম (3150 4৯97৮) বলা হয়। ইহাতে শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ 

সোডিয়ম কাবনেট থাকে । এই মিশ্রণটিকে চূর্ণ কবিযা জলে ফুটাইলে, সোডিয়াম 

কার্নেট দ্রবীভূত হইয়া যায এবং অন্তাগ্ত জব্য ছাকিযা পৃথক করা হয। এই 
দ্রবণ ঘনীভূত কবিয়া শীতল করিলে [22005101750 স্ষটিক কেলাসিত হয। 

(খে) আযামোনিয়া-সোডা পদ্ধতি বা সল্ভে প্রণালী-__এই 
গ্রাণালীতেও সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাগ্চলব্ণ হইতেই সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তত 

করা হয়। গাঢ লবণোদক প্রথমে আযমোনিযা গ্যাস দ্বাবা সম্পৃক্ত কবিষ্বা লওয়া 

হয়। এই আমোনিযাযুক্ত লবণোদকে পবে কাবন-ডাই-অক্মাইড গ্যাস 

পরিচালিত কবিলে, আযমোনিযাম বাই-কাধনেট উৎপন্ন হয়। তৎপব আমোনিযাম 

বাই-কার্বনেট ও সোডিয়।ম ক্লোবাইড পরম্পবেব সহিত বিক্রিযাঁ করিযা সোডিয়াম 

বাই-কাধনেট ও আমোনিযাম ক্লোরাইডে পরিণত হয়। সোডিয়াম বাই-কাবনেট 

উত্তপ্ত করিয়া উহাকে বিযোজিত করিলে সোডিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়। 
বাল,+ 0051 750-াথাল47009 
বান।80057-01-1570084-খান।01 
2বগল 00১-15:00১4+-1750-+ 00 
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উপজাত আযমোনিয়াম ক্লোরাইড হইতে চুনেব সাহায্যে আযাঘোনিয়! উদ্ধার 

করির। পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির বিভিন্ন প্রযোজনীদ পদার্থের 

ভিতর আযামোনিয়াই সবাপেক্ষ! দামী। সুতরাং, সম্পূর্ণ আমোশিয়া আবার 
ফিত্রিয? পাওয়। একাস্ত গ্রম্োজন। 

গান 04050 _2থালত+ 09054 750 

চুনাপাথব পোভাইয়া প্রয়োজনীয় 005 প্রস্তথত করিন্বা লওয়া হয 

0900, 080+ 00, 

অ৩্এব, এহ পদ্ধতিতে কাচামাল ভিসাবে প্রয়োজন :-€১) লবণোধক 

(00706) (২) চুনাপাথর (1,100590026) (৩) ন্যামোশিয়া! (4801000068) | 

সমস্ত প্রণালীটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে। 

(১) লবণোদকের আযমোনিয়া-সম্প ক্তি-_-একটি লোহাব ট্যাঙ্কের 

ভি৩ব লবণোদক+ আযমোনিয়। ছারা সম্পৃক্ত কর৷ 

হয। উপরস্থ একটি চৌবাচ্চা হইতে ধীরে ধীবে 
সবদাই এই ট্যাঙ্কে গা লবণে দক প্রবাহিত কবা 

হয় এব” একটি শলের সাহায্যে পবণোধকের ভিওব 

ট্যাঙ্কের নীচেব দিকে আমোনিয়া গ্যাল প্রবেশ 

করাঙগ হব। ম্যামোনিয়। গ্যাস ওপরের (দক 

বুদবুদেব আকাবে উঠিবাৰ সময় লবণোদকে 

দ্ববীভৃত হইতে থাকে । এইক্ধপে লবণোদক 

আমোশিয়াতে জম্প ভ ভয়। 

আমোশিষ়া প্রবণ-কালে 'াপ-ডদ্ভব ভয়, 

সেইজন্য লবণোদকেণ উষ্ণতা বুদ পায়। অথচ 

উষ্ণতা বুদ্ধি পাইলে আমোনিয়াব ভ্রাব্যতা কমিয়া 

বায়, সেইজগ্ত একটি +গওপাকুতি শল এহ ট্যান্কে 

বাখিক়া উহ্াাব ভিতব দিষা শীতল গল প্রবাহিত 

করিয়া উদ্কতা ৪০০-৬০- ভিগ্রীব ভিতর রাখা 
[চত্র ১১১--লবশোদকের 

ভম্ব। আমোনিয়া-সম্প-ক্ত লবণোদক অতংপব আ্যামোনিষাদস্পভ্ি 

নীচে একটি প্রকাণ্ড হৌজে আসিয়! জমা হত্ব (চিত্র ৩১ চ)। 
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(২) আামোনিয়া-সম্প্ ক্ত লবণোদকের অল্গারা্জীকরণ (01৯০7- 

৪897)-_পাম্পের সাহায্যে পৃর্বোক্ত হৌজ হইতে আযমোনিয়া-যুক্ত লবণোদক 
একটি স্ু-উচ্চ স্তম্ভের উপরে লইয়া! যায়| হয় এব" স্ত্তেব ভিতর আস্তে আস্তে 
নীচের দিকে প্রবাহি 5 করা হয। এই স্তস্ুটিকে সল্ভে স্তস্ত বলা হয়। ইহার 
ভিতব অনেকগুলি লোহাব “প্লট আড়াআডি সণ্লগ্ন থাকে এবং প্রেটগুলির 

রি 

চিজ ৩১ছ-_- 

আমোলিয! যুক্ত 
লবণোদকের 

অঙ্গারামীকরণ 

মধ্যস্থলে একটি কবিয়া হিদ্রু থাকে । এই ছিদ্রের ঈষৎ উপবে 

একটি ব)াটেব ছাতাব মত গোলাকাব ছেট ঢাকনি থাকে। 

টাকৃনিটি এমনঠাঁবে বাখ| হয় যাহাতে ছিত্রপথে গ্যাস বা 

তখল পদার্থের চলাচল সম্ভব হয। উপর হইতে পীবে 

ধীনে স্য'মোনিষা যুক্ত লবণোধক পব পব এই ঢাকৃনিগ্পর 
ডপব পড়ে এব" উহ! বাহিযা ছিদ্রপথ দ্া পবব তাঁঁ প্রকোষ্ঠে 

মাসতে থাকে । এইঠাবে লবণোদক শীেব দিকে নামিতে 

থাকে, ্ব" শী ভহতঠে কাবন ছাই-অক্যাইড গাণ উপবের 

দিকে পবিঢালি৩ বরা হয়। বিপবীতুণী 00. গ্যাস ও 

আযআমোনিয় যুক্ত লবস্ণাদ্ নিধিড সম্পশে ম।সে 

(চত্র ৩১ হ)। হহাতে প্রথমে আ।মানিযাম বাই বারানট 

উৎপন্ন হয এব* উ*1 সাষ ম ব্লোবইাদব সাত 5 বিক্রিয়া 

কবিধ। স্োডষাম বই ক বধনেট উৎপাদন কাব। সাঠিযাম 

বাই কবনেচের ডর শী তা তপেক্ষাকুত কম এবং লবণোদকে 

উভাব প্রাবাত। খুবহ বখ। স্রপ্বা” সোদ্য।ম বাত কাবনেট 

খুন চট (ছাঁ৬ স্মটিবব মাকাব এবলাসিত হহ্যা 

তাবণ দকে প্রলম্বি ৩ (5851১077060) অবস্থায় থাকে। এহভাবে 

লখণ।তেব প্রা দুই তুশাযাণশ সোডিযাম ক্লোবাইড 

নাই কাধান১ বূপান্তবি 5 ভহযা খাকে। প্রযোজশীয় কার্বন- 

দাহ অক্মউণ এবটি চুশ্বে ভাতে চনাপাথর পোডাইয়া 

&5য়াবী কবিষা লনা হয। নগর ভিওবে সাধাবণতঃ 

উষ্ণতা ৩৫০-৫৫০ ডিগ্রী সে টগ্রেডেব তি ৩? বাখাই সমীচীন। 

সোডিয়াম বাই কাবশ্টে সহ স্ন্তব সমস্ত লবনোদক শীচের 

একটি নির্গম-পথে বাহিরে মাসে। 



ধাতুসমূহ 

সোডিক্নাম বাই-কার্বনেট অতঃপব ফে্ট কাপড়ের উপর ছাকিয়া পৃথক করা 

হয়। অতঃপব এই সোডিয়াম বাই-কার্বনেট একত্র সংগৃহীত কবিয়া একটি 

ঘূর্ণ-চুলীতে ১৮০০ সেন্টি, উষ্ণতায় তাপিত কা হয। ফলে উহা! বিষোজ্জিত এবং 

নিরুদিত হইয| সোডিযাম কার্সনেটে পবিণত হয় এবং কিছু 005 গ্যাস উৎপন্ন 

হয়। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইঢও সলনে-স্তন্তে ব্যবহৃত হয। ঘুূ্চূল্লী হইতে 
যে সাদা শুদ ক্বচর্ণ পদার্থ পাওযা যা উহাই অনার্জ সোডিম়্াম কার্বনেট | 

27৭21706)3-82010)3+09১4+350 

(৩) আযমোনিয়ার পুনরুজ্ধার ঃ__সে(ডিয়াম বাই-কাবনেট ছাকিষা 
পৃথক কাম মে পবিক্ষৎ পাওযা যায, উচাতে সোটিশাম ক্লোরাইড ছাড়াও 

সমন্যটু উপজাত আআ মোন্যাম ক্লোবাইভ 

৯ থাকে। এই প্িল্্জ হইতে অমস্ত আামোনিঘা। 

উদ্ধাব ব বযা আবাব ব্াবহ ব কৰা ভয়! 

আমা ন্যাম ব্লাবাতড ভইতত আ।নোনিয়' 

উদ্ধাথ আব একটি ।বাশন পকথেব উচ্চ স্তস্তে 

সম্পাদিত ভয (চিত্র ৩১জ)। তহাব উপব 

ভই7হ প্রীপ্ন বীব 'আ।মোনিধাম কোবাহড 

মিশ্রিত পর ক্রি শীচব পাক পর্চাপিত 

কৰা হয। স্যন্তটিব নী৮ব দিক হইতে স্টীম 

প্র নশ কৰষাতয়। ৮ এন হয এবং প্রায় মধ্যস্থলে 

একটি শনেব সাহাযো জপেব সহিহ কলিচুন 

মিশ্রিত কবিষ। প্রাবশ করান হয। আ্ীমেবর 

উত্তাপে কপিচুন ম্যামানিযাম ক্লোবাইড নিল টস 
হইতে স্ষ্পূ আনোমিযা শিফাশিত কবে টার পা 
এবং ডঙ্কা ডপবেধ দিকে উিষ" নিগমি নল চিত্র ৩১জ-- 

দ্বাথ| বাহিব হই আসে। আমোনিয়ার পুনকদ্ধার 

2াবলন,01104 (07)5-গনবার১10501,7-27,0 

বা7)7008-াখলও+005777,0 

উৎপন্ন আমোনিস। পুনবাধ লবণোদক সম্প্ক্তীকরণে ব্যবহৃত হয়। 
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ধাতুসমৃহ ইউর 

সল্ভে প্রগালীর স্ৃবিধা--দত শতাব্দীতে লেবাঙ্ক পদ্ধতিতে সোডিয়াম কার্ধনেট 
পন্তত হউভ, কিন্তু সলৃভে প্রণালীর প্রবর্তনে লেব্রান্ষের পন্ধতিব প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 

এখন প্রায় সর্বত্রই সলৃভে প্রপালীতে পোড়া তৈয।বা হয । সল্ভে প্রণালীর বিশেষ হবিধা এই হে 

€১) উহাব কাচামাল সন্ত! ও সহজলভ্য, (*) এই পদ্ধতিতে বেশী উষ্ণতার প্রয়োজন হয় না, 

ুতবাং জ্বালানির বাধ খুব কম, (৩) এই প্রণালীতে প্রস্তুত সোডা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ এবং 

এই পদ্ধতিব উৎপাদন-ক্ষমত1 বা কার্যকারিতাও অ্কতব | প্রণালীটির অবশ্য দুইটি অহ্ুবিধার 

কথাও উত্লেগ কবা প্রযোছন । লোডিযাম ক্রোবাউডেব সম্পূর্ণ কোরিনটুক্ই ক্যালসিয়াম 

রৌবাউডে পবিণত হয এবং উহা কোন উপধুক্ত চাহিদা নাই | দ্বিতীয়ত”, আমোনিয়া-সম্প-ক্ত 

লবণোদক যথেছ্ দুগন্ধযুক্ত এবং শাবগুণলম্পন্ন। হাব পন্চালন ইতাদি বেশ কষ্টসাধ্য 

বাপার। 

লে্নাঙ্ক প্রণালার প্রধান গবিধ। এত যে উহাতে উপনাঠ ভ্রব। হিলাবে হাইড্রোক্লোরিক 

_আসিড পাওয়া যায় এবং কাালসিয়াম সালফাইও হহতে প্রযোজন তলে সালফার উদ্ধার কর! 

যায । কিন্তু প্রণালীটি বাবুল এবং স্টৎপন্ন নোৌ। ঢযাঁম কাবনেট তত বিশুদ্ধ নয । 

সোভিয়।ম কাবনেট পস্তত না ততলেও লেব্রাঙ্গ পদ্ধীতিতে এখনও মথেষ্ট সোডিযম সালফেট 

হৈযানী কব হয়| 

(গ) তড়িৎ-বিশ্লেষণ-পন্ধতি (হারগ্রিভস-বার্ড পদ্ধতি) [8- 

£762৬৩5-811৫-8106855 ] _ একটি মধ্ঠানবক .নূলে লবশোদ্ক তিংবিপ্লেষিত করিয়া 
কস্টকসোড। ডৎপন্ন করা হয এবং সঙ্ে স্গ 

কাবন-ডাই শল্সাডেব সাহাযো ওভাকে 'সাডিযাম ্ 2 
কাধনেটে পবিশত কব] হফ। হাই এত গঞ্জছতিব মণ জী 
কথা । তাপ্ধগ্রিতস বাড সেলে ৭ পবিবর্তন সম্পাি ত ট নি 

গ্ছ্ঘ । সেলটিব প্রাচাবেব ভিতবেব দিকটি লমেন্ লিপ্ত 

থাকে । সমেন্৮-আসবেসটোসেৰ তৈযাথা দ্রঃটি 

াববক প্রাচাবেব (1)91210112৮াা। 9৪1] ) সাহাষে। 

সেলটি 1ননটি প্রকোগ্ে বিভক্ত থাকে (চিত্র ৩- %)। 

এই মধ্যাববক প্রাটার দুইটি বাতিবেব দিকে ছুঙ্গাট | রী |] টি 
তামাব তাবজালি সংলগ্র থণকেশ মব্য-প্রকো টিতে 1০০০ 
লবশোদক বাথ! হয় এবং উহাতে একটি গ্যান-কাবনেব 

আ্যানোড নিমজ্জিত থাকে । তাবজালি দুইটি ক্য।থোড 

ক্লীপে ব্যবহত হয। সমন্ত সেটির একটি ঢাকনি আছে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের উপপ্ের দিকে 

খাস নির্গমপথ আছে। বিশ্লেষণ করার সময় তাবজ্জীলি দুইটি একটু জলে সিক্ত করিয়া লওয়া 

হয়, এবং আনোড ও ক্যাথোড বাটারাব সহিত যুক্ত করিয়। দেওয়া ভয়। সোডিয়াম 

চিত্র ৩১%--হাবঠ্ঠিতস-বাড সেল 
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ক্লোরাইড বিশ্লেধিত হইয়া আআনোডে ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। সোভিম্নাম আয়নগুলি সিমেপ্টের 

মধ্যাবরকের ভিতর দিয়া আসিয়া তারজালিতে আধানমুক্ত হয় এবং সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত 

হয়। বাহিরের প্রকোষ্ঠে দুইটি নলের সাহায্যে কার্বন-ডই-অক্সাউড ও স্টীম প্রবেশ করান 

হইতে থাকে । সোভিয়াম স্টীমের সহিত বিপ্রিয়া করিয| কফ্টিকসোডা! উত্তপ্ত করে এবং 

পরে উহা 002 দ্বারা! সোডিয়াম কবিনেটে পরিণত হয়। সঞ্জাত হাইড্রোজেন উপরের 

নির্গম-নল দিয়। বাহির হৃহযা। যায়৷ নীচের একটি নিগমপথ দিযা সোডিগ়াম-কার্ধনেটের প্রবর্ণ 

বাহির করিয়া লইয়া। উ। হহতে সোডা-স্মটিক কেলাসিত কবা হয। 

30175)2+ 161 

,আনোডে ক্যাথোডে 

€০1--6-0 1৭৪+7-6- টি 

€1-4+0-101 2০ 17-21720-- 28901777702 

28011 ০০১- 90037+ 1720 

2৭4 11,047002-179500 7132 

সোডিয়াম কার্বনেটের ধর্ম। দ্খণ হহতে ফেলাসিত ববিতে থে সাদ 
সোডিয়াম-কাবনেট স্টিক পাওযা যাখ, উহাতে প্রত্যেক অণুব সহিত ১০টি জলের 

অণু স*যুক্ত থাকে-_-200৯, 10130 ইহাই বাজাবে “কাপড কাচা সোডা” 
নামে পরিচিও। বাতাসে বাখিয। দিলে এই তসাঁদক স্টিক হইতে জল বাম্পীভূত 
হইয়া যায় এবং উদ্ত্যাগী ক্ষাটিক হষ্টতে একটি নৃতন সোড।ব উদ্ভব হয়। উহাতে 
সোডার প্রতি অণুতে একটি মাত্র জলেব অণু থাকে। 

800১, 1017,0--৯১00,, চা,১+০77,0 
অধিকণর উত্তাপে জল সম্পূণ দুবীভত হইয়া অনার োডিযাম কাবনেটে 

পরিণত হয়। ইহাকে সোডা-ভন্ম (১০৭ 4১9১) বলা হয়। 

অতিবিশ্ত তাপে সোডিয়াম বাবধনেট গলিষা যাষ বটে বিশ্ব [বিযোজি৩ 

হয় না। ইহার জলীয দ্বণ মৃদু ক্ষ/বগুণসম্পন্ন। তীত্র ক্মাব এবং মৃদু অস্ত্র 

হইতে উৎপর হওয়াতে লবণ হওয| সত্বেও ইহাতে ক্ষাবকত্ব পবিলক্ষিত হয়। 

জলীয় দ্রেবণে খানিকটা লবণ আর্দবিশ্লেধিত ভইযা তীব্রক্ষাব উৎপাদন করিরা 

থাকে: 1220084 21520-৯28013-4-7325010)3 

অন্যান্য কাবনেটেব মত সোডাও আযাসিডেব সংস্পশে 003 উৎপাদন কবে। 

ত৪:00,4 2701-2াবজঞ়ে 17,0+ 00) 
ব্যবহার $--কাচ, সাবান ও ক্টিকসোড়া প্রস্ততিতে প্রচুর দোডিয়্াম কাবনেট 

প্রস্মাজন হয় । বস্থ ও কাগজ শিল্পেও লোডিয়াম কাবনেট বাবহৃত কয়। বন্থ এবং অন্যান 



ধাতু সমূহ ১ 
জ্রব্য পরিদরণে, জ্যাবরেটরীর বিক্রিয়ক হিসাবে, এবং আরও নানা প্রয়োজনে সোডিয়াম 

কার্বনেটের যথেষ্ট চাহিদ1। সোডিয়াম বাই-কার্বনেটেরও চাহিদা আছে। ওউুধধ হিসাধে 

এবং 002 প্রন্ততিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। রুটি বা বিশ্ুট তৈয়ারীতে ষে বেকিং পাউডার 

(61008 0০৬০1) ল।গে, উহাতে পটাসিয়াম-হাইড্রোজেন টারটারেট ও সোডিয়াম বাই- 

কার্ধনেট থাকে । জলের সংস্পশে এই মিশ্রণ হইতে 005 উৎপন্ন হয় ও রুটি ফীপিয়। 

ওঠে । 

৩১-১৬। সোডিয়াম সালফেট, ৪:50, _লেব্লাঙ্ম পদ্ধতিতেই সোডিয়াম 
সালফেট প্রস্তত কবাব বিবধণ দেওয়া হইযাছে। সংবুতচললী হইতে যে “সণ্ট-ক্েক” 

পাঁওয়া যায় উহাকে বড বড কাঠের ট্যাঙ্কে গরম জলে স্টীমেব সাহায্যে দ্রবীভূত 
কবা হঘ। অতিবিক্ত "মপবিবতিত যে সালফিউবিক গ্মাসিড উহাতে থাকে 

তাহা কলিচুন সাহাধো প্রশমিত কবা হয। পবে এই দ্রবণটি ছাকিযা সীসাবৃত 
কাঠেব ট্যাঙ্কে শীতল করা হয়। তখন ইহা হইতে সোদক সোডিয়াম সালফেন্ট, 
9১508 10770 কেলাসিত হয । ইহাকে প্লবাব লবণ, (01511)075 391৮) 

বলা হয। 

(সাডিয়াম সালষেট কাগজ ও কা৮শিল্লে সবাধিক প্রযোজন হয়। সোডিয়াম 

সালফাহণ্ছ তৈযাখী কাব ড্ম্যও সোডিয়াম সালফেট দবকাব। ওষধ হিসাবে 

'সাড্যাম সালফেট বাহ হয়। 

*৩১-১৭। কাচ (01595) £ সিলিকাব (খালুব) সহিও অন্যান্য সিলিকেট 
একত্র মিশাইয়া গালাইলে অত্যন্ত সান্দ একটি তবল পাণথ পাওয়া যায়। উচাই 

অতিশ্লী৩লীকবণেব ফলে জমাট বীধিয| কাচে পবিণত হয়। উচ্চাব কাঠিন্য 

বাহিক। বস্তুতঃ বাচ অণশশীতলীক্ু ৩ একটি সান্দ হবল পদার্থ। 

সিলিকেটগুলিৰ একটি সোডিযাম বা পটাসিযাম সিলিকেট হইতে হইবে । 
অপবটি লেড বা ক্যালসিষাম সিলিকেট । মোটামুটি ভাবে কাচেব উপাদানসমূহ 

নিম্বরূপে প্রকাশ কবা ফাইতে পাবে £-505510)৮891054910, 

অথবা! ১৪১0,0,69102 [১5 বা ও; %7-605 বা ৮৮] 

কাচের কককগুলি বিশেষ গুণের জন্যই উহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। উহ স্বচ্ছ এবং 

বিভিন্ন বর্ণ গ্রহণ করিতে পারে। অগ্নিসহ বলিয়! পরীক্ষাগারে উই! নদ! ব্যবহৃত হল়। 

নমনীয়তার জন্ত সহজে গলাইয়! বিভিন্ন আকৃতিতে ঢালাই কর! চলে। আযসিড বা অগ্কান্ত 
রাসায়নিক বস্তার আক্রান্ত হয় ন1 বলিয়া বহুরকমেব পাত্র বা বোতল কাচের সাহাব্যে প্রস্তুত 

কব হয়। 
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কাচ-শিক্প £ কাচের ব্যবহার এত বহুল রকমের হওয়ায় প্রত্যেক দেশেই 

কাচশিল্পের প্রসার ও উন্নতিব দিকে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা! যাষ। কাচের বিভিন্ন 

ডপাধানগুলির জস্ত কষেকটি ক্াচামালেব প্রয়োজন । যথা £__ 

(১) সাধারণ বালুকা. কোয়ার্টজ, ক্লিশ্ট প্রভৃতি -সিলিকার জন্য । 

(+) চুন, চুনাপাথর, খডিমাটি ইত্যাদি_-ক্যাললিয়ামের জন্ক । 

(2) পটাসিয়াম ক।বশেট--পটাসিয়ামের জন্য | 

(৪) মোড়িয়াম কারনেট ও সোডিবাম সালফেট- সোডিয। মব হ্ন্য | 

(৭) লিখার্জ (১০) লেডের জন্য | 

ইহ! ছাডা, সহজে এই কীচামাল গলাইখাব ভন পুবান ভাঙ! কা৮-চুর্ণ 

প্রযোজণ হয়। হহাকে কিউলেট (0291150) বলে। কাচামালমমুভের সহিত 

সদাই অপব্রব্য কিছু থাকে, বিশেষ 5; লৌহেব নৌগ থাকে । ফলে কাচেব র" 
ঈষৎ সবুজ হয। এই আপন্তিকব ব* পূব কবাব জন্য বিবঞ্জক হিসাবে চ0) 

1৬11)0), প্রভৃতি দেওয| হষ | 

কচ-প্রস্থতঠিব উপাদানগুলি প্রথম 5: যখাসস্তব পবিষ্কত কর্ববা বিণ করা 

হয। হহাগ পর গ্ুয়োজন অন্রপাতে উপাদাণগুলিকে মিশ্রি৩ কবা হয । অগ্রনিলহ 

ইস্টকেৰ ঠ5য়াবী আবৃত চূল্লাতে এহ মিশ্রণটি গলাইযা লনা প্রযোজন। কিন্তু 

সমস্ত মিশ্রণটুকু একত্র ন] গলাইযা অল্প অপ্র কবিয়া বিচ়ণ মিশ্রণ পুবাঙন কাচচুণের 

( কিউলেট ) সভিন চূললাতে দেওষা হয। কাচচুণণ বিগলশে সাভাম্য কবে। উহা 

গলিব! গলে পুনবাধ আবও মিশ্রণ চুল্লীতে দওয়া তয। ইহাতে সমস্ত মিশ্রণটি 

সমশাবে গলে এব" হাব ডি হব গ্যাসে বুদ্ধদ থাকে পা। জনক্ত মিশ্রণটি যন 

উত্তশৰপে তবলিত হহযা যায, ঠথন উহ্ঠাব ব* দূৰ কবার জন্য অল্প ১100) 
বিবঞ্জক হিসাবে ওযা হয । 

বিচ্চিশ্ন বণেব কাচ প্রবোজণ হইলে সিলিকা ও পিপিকেটেব সহিত স্বল্প 

পরিমাণে ভিন্ন তিন্ন ধাতব অক্সাইড মিশ্রিত কবিষা গলাইযা লওযা হয। যেমন, 
0209 সাহায্যে সবজ, 0০0 সাহাযো নীল কাচ পাওয়া যায়। টিন্-অল্সাইড 
বা ক্যালসিযাম ফসফেট সাহায্যে অনচ্ছ সাদা কাচ প্রস্তত হয়। সোনালী-লাল 

(8২১৮-5৭) কাচেব জন্য স্বণরেণুও ব্যবহৃত হইযা থাকে। 

গলিত কাচ অল্প অল্প করিব লইয়। ছাঁচে ঢালাই কর! হয় অথব! নলের ভিতরে লইয়া ফু দয়া 

বিভিন্ন আকৃতিতে গড়া হয় । কাচের পাত্রগুলি হৃঠাৎ শীতল না করিয়া আস্তে আন্তে শীতল 
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করিলে অনেক শক্ত ও ভাল হয । হঠাৎ ঠা করিলে উহার বহির্ভাগ ভাডাতাডি শক্ত হইয়! 

অমিয় যায়। কলে অভ্যন্তরের কাঁচেব উপর যথেষ্ট চপ পড়ে। এইবপ কাচ একটু চাপে 

অথব! উষ্ণতার বাতিক্রমে ভাগিয়া যায়। গজিত কাচের উষ্ণতা ধীবে ধীরে কমাইয়া ঠা! 
করিলে উহাব ভিতরে কোন চাপ বাটান থাকে না। এই প্রণালীটিকে 'কাচেব কোমলায়ন* 

বঙ্গ হয়। 

ছবাত্রিংশ অধ্যায় 

ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং আ্যালুমিনিয়াম। 
ম্যাগনেসিয়াম 

চিজ্ঞ 1৮1 পাবমাণবিক গকত্ব ১১ ৩১ । ফুম।ঙ্ক ১৯ । 

মৌলাবস্থায় ম্যাগনসিযাম ন! পাওযা গেলেও উহ্ভাৰ নানা বকমেব যৌগ 

প্রকৃতিত পাওয়া ঘায। স্টাসফার্টেৰ লবশস্তপে মাগনেলরাম ক্লোরাইড ও 
ম্যাগনেসিযাম স'লফেট পাণয়। যায কট, কিন্তু অরধিকাশশ ম্যাগনেসিয়ামই 

খনিজ পাথরে থাবে । নিম্নলিখি হ যৌগগুলিত প্রধান ৩; উল্লেখসোগা ২ 
(১) কাবধনঢ যখ। ১--(ক) যা।গানসাইঢ (1581)6৭705), 1800৭ 

০ (শ) লোমাভঢ (0১০1016) 7100৭, 0800, 
(২) কোবাহড মন 2--বানালাভঢ (04107011116), 11060018, 600, 01390 

1) সালফেট 'মমন 2-(ক) কাইনেখাভট (75507166), 1৬1£504, ১০) 

() ক্যান।উট (800116), 00, 1418904+ 31720 

(৪) দিলিকেট ম্প 2_-(ক) আলভাউন (0175775), 118. (655) 910$ 

(৭) ঢাক (7910), 7৮16%চা১ (9101)$ 

(গ) আানবেসটে।ল ($55956০9), 118302(১103)4 

ডষ্চিদেব সবুক্ত অশশ যে কোৌবোফিল পাকে উহ।ও ম্যাগনেসিয়ামেব যৌগ । 

৩২-১। আটাগনেসিয়াম প্রস্ততি_(১) সাধাবণ 5; অনার ম্যাগনে- 
সিয়াম ক্লোবাইভ খা কার্নালাইটকে গলিঠ 'অনস্থায ৩ডিহ বিঙ্লেষিত করিয়। 

ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুত করাব বীতিই প্রচলিত । 

স্টীলের তৈযাবী ছোট ছোট চতুষ্কোণ ট্যাঙ্কে ম্যাগনেসিযাম ক্রোরাইডের 
ভড়িত্বিশ্লেষণ কব' হয়। ট্যাঙ্কেব ভিতর অনার্দ ম্যাগনেসিযাম ফ্লোবাইড লইয়া 
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বিছবাৎ-প্রবাছ সাহায্যে উহাকে উত্তপ্ত করা হয় এবং প্রায় ৮০০০ সেন্টিগ্রেড 
উষ্ণতান্স গলাইয়া রাখা হয় ( উহাব গলনাস্ক, ৭৫০০ সেন্টি )। ম্যাগনেসি্নাম 

ক্লোরাইড (18015, 67750) সোদক ক্ফর্টকাকাবে পাওয়া যায়। কিন্ত 
গলানো পূর্বে বিশেষ প্রণালীতে উহাকে 
অনার করিয়৷ লওয়া প্রয়োজন । অনার্ 

ম্যাগনেসিযাম ক্লোবাইডেব পবিবর্তে 

কার্নালাইটও ব্যবহাব কৰা যায়। 

ট্যাঙ্কটিব মধ্যস্থলে উপব হহতে 

একটি গ্র্যাফাইটেব দণ্ড ঝুলাইযা দেওয়া 

হয। ইহ আনোডেব কাজ কবে। 

গ্রাফাইট দণ্ডটিকে ঘিবি্বা একটি প্রশস্ত 

পে লীনেব নল বাখা হয। আনোড 

ও উহাব বঞ্চুক পর্সেপীনের নলটি 

গণিত ম্যাগনেসিযাম ক্লোবাইডে 

জা*শিক নিমঞ্জিত থাকে। লোহাব 

ট্যাঙ্কটিকে সোজাপ্মুজি ব্যাটাবীব অপব 

প্রান্তে যুক্ত কবিয়া দেওয়া হয, স্ততরাং 

উহাই ক্যাথোড। ৩ডিৎ-প্রবাহ পবিচালনেব ফলে ম্যাগনেসিঘাম ক্লোরাইড 
বিশ্লেষিত হইয়। যায়। আনোডে ক্লোবিন উৎপন্ন হয এবং পসে লীনের নূলের 

ভিতব দিযা উঠিযা একটি নিগম-পথে বাহিব হইয়া যায। ট্যাঙ্কে ভিতব 

ম্যাগনেসিয়াম উৎপন্ন হয এব" অধিক ডঙ্কতা হেতু গলিত অবস্থা থাকে। 

তরল ম্যাগনেসিযাম গলিত কার্নালাইট না ম্যাগনেসিয়াম ক্লোবাইউড অপেক্ষা 

হাল্কা বলিয! ভাসিয়া ওঠে । 

সম্পূর্ণ ট্যাস্কটি অবশ্ত একটি ঢাকনিদ্বাবা৷ আবৃত থাকে এখ* সদা ট্যাঙ্কেব ভিতবেব 

তরল পদার্থের উপবে কোল-গ্যাস প্রবাহিত কব।হুষ, যাহাতে ভিতবে কোন বাতাস 
না থাকে। তাহা না হইলে, তবল ম্যাগনেসিয়াম বাতাসেব সংস্পর্শে আসিলেই 
জলিযা উঠিবে এব" ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইডে পবিণত হইয়া যাইবে ( চিত্র ৩২ক )। 

1201,-110+++201- 

45++72০-5 20]--26-08 

চিত্র ৩২ক-_ম্যাগ্নদিযাম প্রস্তুতি 
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যথেষ্ট পরিমাণ তরল ম্যাগনেসিয়াম সঞ্চিত হইলে উহাকে বাহির করিয়া 

ঢালাই করিয়! লওয়া হয় 
(২) উচ্চ উষ্ণতায় মাগনোসিয়াম অক্মাইডকে কাবন হ্বারা বিজারিত করিয়া 

কোন কোন দেশে ম্যাগনেসিযাম প্রস্থতিব প্রচলন হইতেছে। প্রকৃতিলব্ক 

ম্যাগনেসিয়াম কার্ধনেট পোডাইযা প্রথমে ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইভ ঠেয়াবী কর! 

হম়ু। 1৮200)3-17৬60)-+ 002 

ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডেব সহিত বিচিণ কোক উত্তমকপে মিশ্রিত কিয়া 

লওয়া হয। কোন তেল বা পিচেব সহিত মিশাইয়া এই মিশ্রণটিকে ছোট ছোট 

ইষ্টক[কাবে পরিণত কৰা হয়। একটি তভিৎ চুল্লীতে বাশিয়্া & ইন্টকসমূহ 

প্রা ২০০০০ সেন্টিগ্বেডে তাপিত কৰা হব ইহাব ফলে ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইভ 
বিজ|বিত হহয়া মায। 2120+ 0: 71৩00 

উৎপন্ন ম্যাণানড়ি বাম ও কাবন অন্কাইড বাম্পাকাণব ওড়িৎচলী হইতে 

বাহির হইখ আস (ম্যাগনেসিযামেব ম্মুটনা্। ১১৭০১) শীঠল পাত্রে 

ঘ্ীভ* করিয়া? ধঠিন মাগনসিযাম জ"গ্রএ কণা হয়। 

(৩) মাগপ্নদিবাম অন্সভিডকে গল* তাবলম ক্লেোগাইদ ও মাগনেসিয়াম ফ্লোরাহডে 

জান কর্বয (৮৫৭0) াঁদৎ গশাহমণ কলি 19 ক্যাথাচ মাগানসিযাম ধাতু পাওয়া 

যাষ 

2000 2৮167 0৩ 

ম্যাগনেসিয়।মের ধর্ম ম্যাগনেসিযাম ধাতু উজ্জ্বল সাত কযেব। উহা 
অপেক্ষারঠ নরম, উষ্ভাব ঘনত্ব ১.৭৪) গলনাঙ্ক ৬৫১৭ সেন্টি গ্রেড এবং স্ফুটনাস্ক 

১১০০" -পন্টিগ্রেড উহা প্রসাযতা ও ঘাতসহ তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বাতা ব। অক্িজেনেব সানিধ্যে ম্যাগনেসিযামকে হাপিহ করিলে উহা 

উজ্জ্বল শিখাসভ জ্বলিযা ওঠে এব" জারিত হহয। ম্যাগনেসিযাম অক্মাইডে 
পরিণত হয় £-2৩০ +0১-21480 

হালো জেনে সাঁই 5ও ম্যাগনেপিযাম সোজা সুজি যুক্ত হয এব" এই বিক্রিম্নার 
সময় তাপ ও আলে! বিকিবণ হয় ২1184 015-151501, 

অধিকতব উষ্ণ তায় মাাগনেসিয়াম নাহট্রোজেনের সহিত বিখিদ্যা কবে এবং 

ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাউডে পরিণত হয়-_92১1৪+ 55 বি, 
শ্বেততধ ম্যাগনেসিয়াম স্টীম, কার্বন-ডাই-অল্পাইড, নাই ট্রক অল্সাইড 
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প্রভৃতিকে বিযোজিত করিয়া দেয় এবং বন্ততঃ এই জ্কল ক্ষেত্রে উত্তপু ম্যাগনে 

সিয়াম বিজাবকেব কাজ করে £-- 

27 0০0১-10-46: 

21৮10 4 2169-2115072 ২৬০-+-17350)--120)4 মহ 

ম্যাগনেসিয়াম নানারকম আযামিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ 9 [নু 

উৎপাদন কবে, কিন্ত ক্ষারক দবণেব সহিত কোন বিক্রি! কবে না। 

ম্যাগনেসিয়ামের ব্যবহার 0১) উলেকটুন (8150097, 218-20), 

সাগনেলিযাম (৮474৯), প্রভৃতি বাভুদক্কব মাগনেসিযাম হইতে প্রন্তত হয়। 

(২ সাঙ্কেতিক আলোক এব" ফটোগ্রাফীর আলে।ক ্ৎপাদনে ম্যাগনেলিয়াম ব্যবলত হয । 

(৩) বাজী প্রশ্মুতিচ্ে এব" কোন কোন আন্রৎপাঁণক বোমা তৈযাবা করিতে মাঁগনেসিযাম চণণ 

প্রঘোজান তয়। 

ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ 
৩২-২। ম্যাগনেসিয়াম অক্পসাইভ, 17%20: উত্তাপেব সাহায্ 

ম্যাগনেসিয়াম কাবধনেট বিযোজি৩ কিয়া ম্যাগনেসিয়াম 'অন্মাতড সবদা প্রাজ্ঞ ত 

কবা ভয় । 4১126935166) 7009, 

ম্যাগনেসিযাম শক্সাইড সাদ! বিচণ অবস্থায থাঁকে । জলে ইহাব দাবা ৩? 

খুব কম। অক্সাইডটি ক্ষাবকীষ এব" আাসিডেব সভিত বিক্রিষা কবিষা জল ও 

লবণ উৎপাদন কবে। অতিবিক্ত উষ্ণত' ছা! ইহা গলে না বলিযা অগ্রিসহ 

হষ্টক প্রভৃতি প্রস্থ ৩ কাব হা ব্যবজত হয ।  গভিৎ-চুল্লীন শশ্যন্তবে আববক 

হিসাবে ইহ? বাবহাব হয়। পষ্ণ হিসাবেও কিছু ম্যাগনেসিযাম অক্সাইড 

প্রযোর্খন হফ। 

৩২-৩। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, 181£05 : ম্যাগনোঁসয়াম কাধনেটেব 
সহিত লঘু হাহড্রোক্লোবিক আযসিডেব বিক্রিয়ার সাহায্যে ম্যাগনেসিধাম ক্লোরাইভ 

প্রস্তুত কর! হয়। বক্রিযাশেষে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডেব যে জ্বণ পাওষ। ষার উহ" 

গাঢ় করিষা শীতল কবিলে ছয়টি জলের অণু সহ ম্যাগনেসিযাম ক্লোবাইডের সোদক 

স্টিক কেলাসিত হয়, 28015, ০701 

116003--2া70 -18025 +00১ 1550 
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সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডকে ধীরে ধীরে তাপি৩ করিলে উহার ছল 

আংশিক উদ্ধাধিত হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অনার হয লা। অতিরিক্ত উত্ভাপে 
সোদকচ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আর্ডরবিক্েষিত হইয়া ম্যাগনেসিয়াম আক্জি- 

ক্লোবাহডে পরিণত হইয়া যায এবং পবে বাতাসেব সাহাযষো অল্মাইডে পবিণশ হষ। 

2 [48025, 0,01-1185005 1 117507 28501 

208,001, 0১--44£09 7 2৫2, 

অতএব সোদঞ্ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোবাক্টিড উত্তপ্ন করিয়া অনার লবণ প্রস্তও 

কবা সম্ভব নয়। ম্যাগনেসিযাম ধাতুব সহি 5 ক্লোরিন গ্যাসের ত্রি়্ার ফলে 

এনার্ড ম্যাগনেসিয়াম ক্লোধাইড পাওয়া যাহতে পাবে ৫১04 015-1501 

মপব একটি পদ্দীতিতেও অনার ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাহ্ড প্রস্তুত করা যায়। 

খাগনেসিয়াম ক্লারাইড ড্বণের সহিত প্রথমে আণবিক অগ্পাণে আমোনিয়াষ 

ক্লোরাইড মিশ্রিত কবিষ। লওয়। ভয়! মিশ্র ভ্ুবণটি গঢতখ করিলে উই? হইতে 

বান,01, 10025, 617,0- এত ছিধাতক লবণর্টি 0071৩ 5216) কেলাসিত 

১যু। এই ছিধাতুঞ্ক লবণ উদ্তপ্ম কবিলে গ্রাথমে উভাব জল সম্পূর্ণ উড়িন্বা যাব 

এব" এৎপর উহা ৬ইতে আমোনিয়াম ক্লোরাইডও উদ্বান্ত্িত ভইয়া যাক, কেবল 

অন্ত ম্যাগনেসিয়াম এ্লারাইভ এবশধ থাকে। 

সোবেল সিমেপ্ট (5০৮০ (05০50) নামক বিশেষ রকমের সিমেন্ট প্রস্তরতিতে 

ইহ1 বাবহৃত ভদ্গ । কাচ, পসেীন প্রভৃতি জ্ঞোডা দিতে, দন্ত চিকিৎসাতে এই 

সিমেপ্ট প্রয়োজন হয় । কোন কোন বিশেষ প্রযোজ্জনে ব্যবহৃত স্থ ভা প্রন্মত কবিতে 

ম্যাগনেসিষাম ক্লোরাইভ বাবন্ৃহ তয় । 

৩২-৪ | ম্যাগনেসিজ়াম সালফেট, 11850. : ম্যাগনেসিয়াম কাবনেটের 
উপর লঘু সালফিউরিক আসিড দিলে ম্যাগনেসিরাম সালফেট পাওয়া যায় এব 

কাধন ডাই-দ্ঝ্সাইড গ্যাস উৎপনু ভন্বু। উৎপন্ন ম্যাগনেসিয়াম সালফেট জলীয় 

দ্রবণে থাকে । কেলীসিহ কবিলে ৭টি জলের অণু সহ উহ স্ফটিকাকাবে পাওয়া 
যায়, 18504, 77750 1 সাধাবণ৬ঃ এই সোদক ম্যাগনেসিত্বাম সালফেটকে 
'প্রপসাম লবণ (65০৪7) 5516) বল! হয়। 

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ন্থচ্ছ বর্ণহীন স্ষাটিক রূপে থাকে । উহা গুলে 
খুব দ্রবপীয্ব। উত্বাপ প্রয়োগ করিলে ১৫*০ সের্টিগ্রেড উষ্ণতায় উহ্ছার ৬টি 
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জলের অণু উড়িয়া যায় এবং ২০৯০ সেন্টিগ্রেডে উহা সম্পূর্ণ অনার্জ হইয়া 

পড়ে। 
1500 20070 

|). ] 29004, 1720-----১1৮2902, 720----৮5504 

ক্ষার ধাতুর সালফেটের সহিত ইহা দ্বিধাতৃক লবণ উৎপর করে; যথা, 

75904, 10905, 6780 

ম্যাগনেসিাম সালফেট ওধধ হিসাবে ব্যবহার হয়। তুলা এবং সভার 

ব্যবসায়ে ইহঠর যথেষ্ট চাহিদা আছে । 

মৃতক্ষার-ধাতু-_কঢালসিয়।ম 

চি, 08 পারমাণবিক গুরহ, ৮***৮ ক্রমান্ক, ২০ 

প্রকৃতিতে ক্যালসিগাম মৌন বস্থায় থাকে না, কিন্ত উহার নানাপ্রকার যৌগ 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল যৌগের ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য £_- 

(১) ক্যালনিযাম কাধনেট, 08003--ইহা বিভিন্ন আকাবে ও বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়] 

যায়, যথা £- চুনাপাথর (-101০-56020০), খড়িমাটি, মার্বেল পাণর, ক্যালনাইট 

(0510106), কাক্ষ-স্পার (0105781), উতার্দি। ডিমের খোসা এবং জলজন্তর 

বহিরাবরণেও ক্যালসিয়াম কাধনেট থাকে । 

(২) ডলোমাইট, 00901001116), 07003, 14002 

(৩) ক্যালসিয়াম সাভফেট, 02904 1 উহা! প্রধানতঃ ছুই রকমের-- 

(ক) জিপসাম (30302), 05504, 2720 1 

(খে) আনহাইড্াইট (4১015017766), 08908 1 

(৪) কালপিয়াম ফসফেট, 0250602)5 1 যথ। ১-_ 

(ক) আপেটাইট (8081016), 0862, 3093 (৯08)১। 

(খ) ফলকরাট (17950001011), (93 0১04) । 

(গ) জাবজস্থর হাড়েও, 023 (2১04) থাকে । 

(৫) ক্যালসিয়াম 'ফ্লারাউড, ক্লযোরদ্পার, ০8721 

(৬) ক্যালনিয়াম নিজিকেট, 085160)31 অনেক পাপরেই ইহ] মিশিত থাকে । 

৩২-৫। ক্যালসিয়াম প্রস্ততি ক্যালসিয়াম "দল্মাইড অত্যন্ত সহজলভ 

বটে, কিন্ত উহাকে উচ্চ উঞ্ণতায়ও কাবন দ্বারা বিজারিত কর? থায় না। সেইজন্য 

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের তড়িং-বিশ্লেষণ দ্বার! কাযালসিম্বাম ধাতু প্রস্তুত করা হয় । 



ক্যালসিয়াম ১৪ 

গ্যাফাইট নিস্সিত পাত্রে বিগলিত ক্যালসিয়াম ক্লোবাইডের( ৬৬০০-৭*০০ সেন্টি 
গ্রেড ) ভিতর দিয়া! বিছবাতপ্রবাহ দেওয়া হয়। দুইটি গ্র্যাফাইট দণ্ড আনোড রূপে 

এবং একটি লোহাব দণ্ড ক্যাথোড ক্ূপে 

গলিত 05015 আংশিক নিমজ্জিত র্ 

বাখা হয় ( চিজ্র৩২ থ ) কাথোডটি 

ভিতরে ফ্লাপা এবং ইহাব মধ্য দিয়] 

ঞ্লপ্রবাহ পবিচালিত কবিষ। 

উনাকে সব্দা শীতল বাখা হয। 

বিছ্যা-প্রবাচ্তেব ফলে উঠা বিযোজিত 

হইয। ক্যাথোডে ক্যালসিযাম ও 

আনোডে ক্লোবিন ডতৎপন্ন হষ। 

ক্যালসিয়াম ক্যাথোডে : সঞ্চিত 
হইতে থাকিলে, বীনবে  ধীবে 

ক্যাথোছটি উপবেহ দিকে উঠাইযা 

দেওষ| ভষ এব" উৎপন্ন ব্যালসিষাম 

একটি যষ্টব আকানে পাওয়া 

যাষ। চিত্র ১২খ-ক্যালমিধাম প্রগ্তুতি 

ৃ 04015-02++ 1201- 
(++ 7290--0৭ 201---26- 018 

[ বালাসযাম কোগ।ঈদেব সি» সামান্য ক্যালনিযাঁম ফ্লুবাইড মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় । ] 

ক্যালসিয়ামের ধর্ম_ক্যালসিষাম ধাতু পাব মতই উজ্জল সাদা বংয়ের 
কিন্তু যথেষ্ট নবম । সাপাবণ ধাঙ্ হইতে ক্যালসিযামেব সক্রিষতা অনেক বেশী। 
অক্সিজেন, হালোজেন, সালকাব প্রভৃতির সহিত উহা সহজেই যুক্ত ভয। 

(0.7 075 020) 
260+-0)১-5260:209) 01377955083 

উত্তপ অবস্থায় হহংড়াজজেন ও নাহট্রোজেন গ্যাসেব সহি৩ও ক্যালসিয়াম 

সোদ্ছান্ুি যুক্ত হইব! দ্বিযৌগিক পদার্থ উৎপন্ন কবে £-- 
0941৮, ত্ছানও 909. 1,-052থও 

জলেব সহিত ক্যালপিয়াম ধীরে ধীবে বিক্রিয়া কবে এবং হাইড্রোজেন 
উত্পাদন কবে 7 058 19050-5050078),1 75 
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বিভিন্র আযপিড্ের সহিত বিক্রিম্নার ফলে ক্যালসিন্াম আসিডের হাইফ্রোজেন 

প্রতিস্থাপিত করিয়া! থাকে £- 

019412172601-5050157 75 

0৪12 ঘ05-0500১)১+ 7, 

ক্যালসিয়ামের তেষন বছুল বাবহার নাই । কখন কখন কোন কোন ধাতু-নিষ্কাশনের পর 

ঢালাই করার সময় ক্যালসিয়াম বিজারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আল্কো (01০০), ফ্রেয়ারী 

(চিঃঞ19) প্রভৃতি ধাতুসংকরের ক্যালসিয়াম একটি উপাদান । 

ক্যালসিয়ামের ঘৌগসমুহু 
৩২-৬। ক্যালসিয়াম অক্সাইড, চুন 0৪02 উত্বাপ-প্রয়োগে 

ক্যালসিক়্াম কার্নেট (চুনাপাথর ) বিষোক্তিত করিয়া জর্দা চুন প্রস্তুত 

কর] হয়। 

05010, ₹৯080-+ 0:05 

বিক্রিয়াটি উভমুখী। স্মুতরাং সম্পূর্ণ চুনাপাথরকে চুনে পরিণত করিতে 
হইলে কাবন-ডাই-অল্লাইড উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরাইয়া লওয়া প্রয়োজন । 
এইজন্য হ্ষ্টক-নিমিত বড় বড চুনের ভাটিতে (11705-1010) এই বিষোজন 

সম্পাদিত হয়। এই চুনের ভার্ট বা চুন-ুল্লীগুলি দেখিতে অনেকটা দীর্ঘ গম্থ'জের 
মত। চুল্লার নীচে বায়ু প্রবেশের বাবস্থা থাকে! নীচের অংশে কয়লা জ্ালাইযা 
চুল্লীতে তাপ প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় পার্বতী একটি চুন্নীতে কমলা 

জালাইয়া উত্তপ্ত 'প্রডিউমার গ্যাস ইত্যার্দি ভাটির ভিতর পরিচালিত করা 
স্ববিধাজনক (চিত্র ৩২ গ)। ছোট ছোট কাকরের আকারে চুনাপাথর 
উপর হইতে এই চূন্লাতে প্রবেশ করিতে থাকে। চুলীর অভ্যস্তরের উষ্ণতা 

প্রায় ১০০০ সেন্টিগ্রেড হইলে, চুনাপাথর বিযোজিত হুইয়। চুনে পরিণত হু 
উৎপন্ন কাবন-ডাই-অভ্জাইভ গ্যাস ডত্তপ্ত গ্যাস-প্রবাহে উপরের দিকে উঠা 
গ্রকচি নির্গম-পথে বাহির হুইয়া যায়। তাটির নীচে সাদা চুন আসিকা জমা 

হয় এবং উহাকে একট নির্গম-দ্বার দিয়া বাহির করিঘ্বা লওযা হস্ব। চুন টিনের 
ভিতর আবদ্ধ অবস্থায় স্থানাস্থরে প্রেরিত হয় । 
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চুলের ধর্ম £__চুন একটি সাদা অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ । ইহাকে তাপিত 
করিলে সহজে গলে না, ববং অতিরিক্ত উষ্ণতাষ, অক্বি-হাইড্রোজেন শিখা 
ইত্যাদিতে,-_উহনা ভাম্বব হইফা উঠে এবং আলো বিকিবণ করে। বিছবাৎ-চুল্ীতে 
প্রা ২৭৫০০ জেন্টিগ্রেড উষ্ণতাষ উহাকে গলান সম্ভব । 

জলেব প্রতি চুনেব আসক্তি 

খুব বেশী। বাধু হইতে জল শোষণ 

কবিয। উহ! ক্যালসিযাম 

হহড়ক্সাইডে পব্িণ৩ হয। 

০20 4 5১০ - 48৪ (07), 

জলে চনেব দ্রাব্যতা খুব বেশী 

শয। উহাব জলীয দ্রবণ অথাৎ 

০9(0)11)-এব দ্রবণ শীব্রক্ষাব- 

গুণাত্রক। চুন আসিডেব সহিত 

বিক্রিয|! কবে এখ* লবণ ও জল 
উৎপাদন কবে। 080 270]-_ 

রর বেশির 0 

24৮ ৮০৫ 

261, 1170 

৩২-৭। ক্যালসিয়াম হাই- রী র্ 

ডুক্াইভ, কজিচুন,০(01,) 8 টু া উত 
চুনেব সহিত অল্প পরিমাণ জল ৃ ৃ ১ এ 
মিশিত কবিপ, টন উহা তৎক্ষণাৎ চিলি ও ঃ ২ 

সশব্দে শোধ কবিযা৷ লয। দ্রবীভূত 2 
না হহযাও এইঙাবে চুন যথেষ্ট চিত্র ৩»গ-_টুনেব ভাটি 
জল শুণিযা পহা৩ পাবে। এই 
প্রক্রিষার সময যথেষ্ট তাপ-্উদশীবণ হয, চুন আযতনে অনেকটা বৃদ্ধি পা 
এবং অবশেষে বিচর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ জলেব সহিত চুনেব রাসাযনিক 
যোগাযোগ ঘটে। 0৪০0+1১0-05(077), 

এই বিচরণ কঠিন ক্যালসিয়াম হাইড্ক্সাইডকে *“কলিচুন”” (9120৩-17076) 
বল৷ হয। 

কলিচুন একটি তীব্রক্ষাব বটে, কিন্তু জলে বিশেষ ভ্রবীভূত হয না। ন্মুতরাং 
২য-_১, 
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কলিচুন ধদি অতিরিক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়! রাখা হয়, তবে চুন, 

নীচে বিতাইয়! যায় এবং তাহার উপরে একটি স্বচ্ছ পরিষ্কার ক্যালসিয়াম 

হাইড়ক্সইডের সম্পক্ত দ্রবণ পাওয়া যায়। এই স্বচ্ছ দ্রবণটিকে সাধারণতঃ “চুনের 
জল” (111770-%55001) বল! হয়। 

কলিচুন যি সামান্য পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করা হয় তবে উহা 
জলে ভাসম|ন ব। প্রলশ্থিত অবস্থা থাকিয়া দুধের মত সাদা একটি মিশ্রণের 

কুটি করে, উচ্থাকে “চুন-গোলা” (৯1710 ০112৩) বলে।, 

কলিচুন কাবন-ডাই-অল্মাহড গ্যাস শোধন করে এবং উহার দ্বারী ক্যালসিয়াম 

কাধনেটে পরিণত হইয়া যায় । | 

€,8(0)৮1)১4- 090)১-08070)3-17)60) 

চুন ও কলিচুনের ব্যবহার--চুন নানারকম কা লাগে । তন্মধ্যে অধিকাংণ চুন 

বায় হয় কলিটন প্রস্তুতিতে । নিনদক দপে এবং ধাড়-শিক্ষাশনে বিগালক বপে টুন ব্যবহৃত হয়। 

“লাইম লাইট" ভাঙল আলে। সষ্টুতে চন অযোজন ভয় । 

ইট বা পাথরের গাথাশিব মশপ্লাতে ঘখগ কলিচুন বাবগত হয় টুনকামের জন্যও কলিচুন 

প্রয়োজন। নিমেন্ট, কাচ, কণ্ঠ।ট, বিবিধ, কুক্টিক সোডা, ক্যালসিয়াম কার্ণাইড প্রভৃতির 

প্রস্তুতিতে কলিঢন অপরিহার্ধ। বাজবরক হিসাতে এবং জমির নার বিসাবেও কলিচুন বাবহত 

হ্য়। 

গাঢ় কস্টিক সো ডুবণের সহিত চুন সিশ্রিত করিয়া বিশুদ্ধ করিলে থে মিশ্র-পদা্ঘুটি 

পাওয়। যায় তাহাকে সোডা-লাইম (9০49-11706) বলা ভয; ব্াসাযনিক বিশ্লেবনে উহা 

ব্যবহাত হয । 

৩২-৮। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইভ, 0805 বিচূর্ণ চক, চুনাপাথর 
বা মাবেশ পাথবের উপর লঘু হাইড্রেক্লোরিক আসিডের বিক্রিষার ফলে 

ক্যালপিয়াম ক্লোরাইড ও কারবন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হ়। বিক্রিয়ার শেষে 

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণটি অপরিবতিত মার্বেল এবং ওঅন্তান্ত অদ্রাব্য বস্তু 

হইতে কিয়া লইঘ়! গা করা হয়। অতঃপর ঠাণ্ডা, হইলে এই গাঢ় ভ্রুবণ 

হইতে 08015601750 কেলাসিত হয়। 

0500+ 27101-50801১+177504 00 

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের মোদক স্কটিকগুলি স্বচ্ছ বর্ণহীন অবস্থায় থাকে। 

উহার জলে অত্যন্ত দ্রবণীকন। উত্তাপে এই সোদক স্কটকগুলি হইতে ভ্রমশ: 
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জল বাহির হইয়! যায় এবং অত্যধিক উষ্ণতায় উহার সম্পূর্ণ অনার্্র অনিম্বতাকার 
05019-এ পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অত্যন্ত উন্দগ্রাহী এবং 

বাতাসে রাখিয়া! দিলে উহা জল শোষণ করিয়া ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইস্তা যায়। 
এইজন্য শেোষকাদারে নিরুদক হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয় । 

কোহল ও আমোনিয়ার সহিত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড স্কুত-যৌগিক উৎপাদন করে ₹-- 

0805, 405ল50োর এবং 08012, ৪ান)। অতএব কোহল বা আমোনিয়া গ্যাসের 
০ 

নিরুদন-কার্ষে ইত ব্যবহার কর। সন্ত্রব নয়। 

৩২-৮ ক। ক্যালসিয়াম কার্বনেট, 050031 প্রকৃতিতে এত 
ক্যালসিঘাম কর্বনেট আছে বে উহা প্রত্তও করার প্রশ্ন উঠে না। চুনাপাথর, চক, 
মাবেল শ্রভাতি অন্বচ্ছ ক্টিক!কার ক্যাপপিনাম কাবনেউ | 

দ হইতে অতি সুদৃশ্য স্বচ্ছ 
স্কটকান!ব পাথৰ মতে দেশ, খা ইহাদের 5০1500655 বলা হয়। 

আবীর কখনও গুভার গেঝে হতে কোণেব আকারে স্কটকগুস্ফ উঠিতে দেখ! 
যাষ। তাদের শান স1201651 ক্যালসিয়াম নাই-কাবনেট জলে থাকে। 

৯ 

টি ৬: বিবি লটারি হত 10০ 

অনেক পঅশব পহতের প্ুহা বা কন্দতেকাাড হরে 

দি 

দেই ভন উবন্গ। গেলে উচ! হইতে 05005 দি এখর। এই সকল সদৃশ স্কটিকের 

'ঝারের হাতি হয়। 

ক7নাপসিবাম কাবনেট জনে অধ্রাবা, দিস্ত 06১5 সম্পৃক্ত জলে দ্ূব হয় এবং 

ক্য।লসিন্বাম বাই-কাবনেটে পরিণত হস | 

000১4-00১+7-17১0--08070:0:), 

উত্তাপে ক্যালসিয়াম কাবনেট বিষোদ্রিত ভইব| চুন ও কাধন-ডাই-অক্সাইডে 

পরিণত হম্ম। 000)-এর নানা বক্ম ব্যবহার আছে । চুন 31205 গ্রস্তাতি 

তন্মধ্যে প্রধান । প্রাধ।দ নির্ম।ণে, ভাঙ্কষ শিল্পে এ নানা রকম বাসনপত্র প্রস্তুতিতে 

উহা ব্যহত হর । সিমেন্ট, কাচ, লৌহ, সোডিষাম কার্বনেট প্রস্তুতিতে চুনাপাথর 

একান্ত প্রয়োজনীয় । সাদা রং হিসাবে ও দন্তনত্রনে চক ব্যবহার হয়। 

৩২-৯। ক্যালসিয়াম সালফেট, 6৪505 5 প্ররুতিতে জিপসাম, 

08904 2হটে এবং আযানহাইড়রাইট, 0৮১০4 এই ছইরকম ক্যালসিয়াম 
সালফেট দেখা যায়। ল্যাবরেটরীতে চুন বাঁ চকের উপর লঘু সালফিউরিক 

আনিডের ক্রিয়ার সাহায্যে ক্যালসিয়।ম সালফেট প্রস্তুত করা হয়। 

0800:+-730+-0990$+7,04008 
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জিপসাম সাদা স্ষটিকাকার পদার্থ, উহা! জলে অনভিদ্রবণীয় । উহাকে 
প্রায় ২০০০ সেন্টিগ্রে উষ্ণতায় তাপিত করিলে উহার সমস্ত জল বাম্পীভূত হইয়া 

যায় এবং অনার্্র ক্যালসিয়াম সালফেট পড়িয। থাকে। 

প্যারিস-প্লীস্টার_-যদি জিপসামকে ১১০০-১২*০ সেন্টিগ্রেড উষ্কতান্ 
তাপিত কর! হয় তবে উহারণ্জল আশিক দৃরীভূত হয় এবং (08304), 5০ 

এইব্প পদার্থে পরিণত হয়। 

20550), 27,01-5060590,)১ ন১০4-9750 

ইহাকে প্যারিস-প্নাস্টার বলে। ইহার প্রধান গুণ এই যে ইহা সাধারণ 

উষ্ণতায় সঙ্জেই জল আকষণ বা শেঃষণ করিয়া কঠিন সিমেন্টের মত অনমনীষ 

সাদা জিপসামে পরিণত হইয়া যায়। এই জন্য ঢালাইয়ের কাজে, ভান্কষে, 

যন্ত্রচিকিৎসকের ব্যাণ্ডেজে এধ” সিমেন্ট হিসাবে ইহার বন্তল বাবহার দেখা যায়! 

জিপসাম নিরুদিত করাব সময় যেন উহা কোন বিজাবক গ্যাসের সংস্পর্শে না 

আসে ঠাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে ক্যালসিয়াম সালফেট 

বিজাবিত হইয়া ক্যালসিয়[ম সালফাইডে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে | 

প্যারিস-প্লাস্টার প্রশস্ত কর। ছাডাও অন্যান্য কাজে জিপসাম ব্যবহৃত হষ। 

জমিতে সার হিসাবে, কাগজ শিল্পেব পরিপূরক (115) রূপে, সাধারণ চক 

পেন্সিল হিসাবে যথেষ্ট জিপসাম বাবহার কর। হয়। 

সিমেপ্ট £ পরিদুত কাদামাটি (0185) এবং লাইমস্টোন (08007) একত্র মিশ্রিত কবির! 

দীখসময় চৃল্লীতে উত্তপ্ত করিলে উহ] কঠিন নাঁকরে পরিণত হয়। অতিরিক্ত উঞ্ণতায় উহাকে 

পোড়াইয়। বিচর্ণ করিলে সিমেন্ট পাওয়া যায । সিমেন্ট জলের সংস্পশে আসিলেই জল শোষণ 

করে এবং পাথবের মত শক্ত হইয়া ধায় । এই গুণের জন্য ঘরবাডী, নল, পুল, রাস্ত। প্রভৃতি বু 

প্রকার শির্মাণ কার্ধে সিমেন্ট ব্যবহীত ভয় । সিমেন্ট প্রধানত? ক্যালসিয়াম সিলিকেট ও 

ক্যালসিয়াম আলুমিনেটের মিশণ। যথা --08391095, 0829104, 09381505, 

095 19011, ইত্যাদি | 

আযলুমিনিয়াম : 
চিজ, 4801 পারমাণবিক ওকত্ব, ২৬৯৭ । ক্রমান্ক, ১৩। 

আলুমিনিয়ম মৌলাবস্থাক় প্রকৃতিতে থাকে না সত্য, কিন্ত উহার বহুরকমের 
যৌগ প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যায়। বস্ততঃ, সমস্ত ধাতুর ভিতর 
আযলুমিনিয়ামের পরিমাণই ভূপৃষ্ঠে সর্বাধিক। উহার অধিকাংশই সিলিকেট 
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হিসাবে মাটিতে বাঁ মাটিপাথরে থাকে। আযালুমিনিয়ামের কয়েকটি বিশেষ 
খনিজের নাম এখানে উল্লিখিত হইল £-_ 

(১) অল্লাইড $ (ক) বক্লাইট (880%1/5), 41203, 2১০ ৮” 

(৭) জিবসাইট (01925106), ১150, 720 ৮০ 

(২) ক্লোরাইড" ক্রায়োলাইট (07501116), ই৪3/156. 

(৩) সালফেট £ আযলুনাইট (৯101166), 415 (501)৬, 5504, 41 (0709 

(9) পিলিকেট ; (ক) কেল্ডম্পার (56105787), ৮151808 

(খ) ক্যাওলিন (90117), [311291509 ইত্যাদি । 

বর্তমানে অবঠ্ঠ প্রচুর আলুমিনিয়াম ধাতু প্রস্তুত কর! হয় এবং নানা কাজে বাবহৃত হয়। 

কিন্তু উহার উৎপাদনপ্রণালী খুব বেশীদিনের পুরাতন নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ আলুমিনিয়ামই 

, সিলিকেট অবস্থায় থাকে এবং আযালুমিনিয়াম পিলিকেট হইতে ধাতুটি উৎপাদন করা খুবই 

কষ্টকর এবং বায়সাধ্য । আ্যালুমিনিয়ামের আর একটি প্রশন্ত আকরিক বল্সাইট, উহাতে 

আযলুমিনিয়াম অক্সাইড থাকে | কিন্তু অধিক উষ্ণতাতেও কারন দ্বার উহাকে সহজে বিজারিত 

করা যায় না। উহা ছাড়া, আল্মিনিয়াম অল্লাইড উত্তপ্ত করিলে উতা ভাস্বর হইয়া উঠে, গলে 

সা এবং উহ! বিছ্বাৎ-অপরিবাহী । এইজন্য সোজাহথজি আলুমিনিযাম অক্সাইডের তড়িৎ- 

বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না । এই সকল অহ্বিধার জন্য ব5দিন পর্যন্ত আলুমিনিয়াম ধাতু মোটেই 

নহজলতভ্য ছিল না। 

১৮৮৬ সালে হল (77211) এব" হের্দো (6:০01) উভয়েই দেখিতে পান ষে 

বঝ্মাইট গলে না এবং বিছ্যুৎ-পরিবাহীও নয, কিন্তু নক্মাইট গলিত ক্রায়োলাইটে 

দ্রবীভূত হয় এবং এই দ্রবণের যথেষ্ট বিছ্যৎপরিবাহিতা আছে। গলিত 

'্ষায়োলাইটে বঝ্মাইট দ্রবীভূত করিয়া যদি উহাতে বিছবাৎ-প্রবাহ দেওয়া যায় 

আহা হইলে বজ্মাইট বিযোজিত হইরা বায় এব" ক্যাথোডে আযলুমিনিয়াম পাওয়া 
যা। এই আবিষ্কারের ফলেই প্রচুর পরিমাণে আযালুমিনিয়াম প্রস্তুত কর! 
জস্ব হইয়াছে। 

৩২-১০। আ্যালুমিন্িয়ান প্রস্ততি ই বঙমানে সমস্ত আ্যালুমিনিয়ামই 
বক্মাইট হইতে তড়িৎবিশ্লেবণ দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। বক্সাইটের ভিতর 

আযলুমিনিয়াম অক্সাইড সাধারণতঃ €₹*-৬০০%ভাগ মাত্র থাকে। ইহার সহিত 

প্রধানত; আয়রন অক্সাইড (০80৪) ও সিলিকা (31095) মিশ্রিত থাকে। 

, তড়িৎ-ৰিপ্লেষণ করার পূর্বে বক্সাইট হইতে বিশ্তদ্ধতর আালুমিনিয়াম অক্সাইড বা 
আযালুমিনা (41098) তৈয়ারী করিয়া লওয়! প্রয়োজন । বিশুদ্ধ আলুমিনাকে 
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অতঃপর গলিত ক্রায়োলাইটে দ্রবীভূত করিয়া তড়িৎ-বিশ্লেষিত করা হয় । 
প্রয়োজন-বোধে উৎপর আযলুমিনিয়ামের পুনরায় উড়িৎবিশোধন [ £1০০0:০- 
15079)75 ] করা হয় 27 

আযালুমিনিয়ামের উৎপাদন-পদ্ধতিটি এইভাবে তিনটি প্রক্রিয়ার সাহাষে 
জম্পা্দিত হয় £-_ 

(১) বল্সাইট হইতে শুদ্ধতর আযালুমিনী প্রস্ততি, 
(২) আযলুমিনার তড়িৎ-বিষ্লেষণ, এবং 

(৩) উৎপন্ন আযালুমিনিয়ামের তড়িৎ-বিশোধন। 

এই প্রক্রিয়াগুলির জন্য আলুমিনিয়াম-উৎপাদন-শিল্পে নিশ্নলিখিত উপাদান- 

জঅমুহ প্রয়োজন হয় 

(১) বজ্সাইট (150, 27১0), (২) কণ্টিক সোডা বা সোডিয়াম 

কার্বনেট, (৩) ক্রায়োলাইট (53175), (৪) ফুয়োস্পার (০92), (৫) কোক 

(কাবন)। 

(১) বিশুদ্ধ আযালুমিন প্রস্তুতি_ আজকাল সাধারণত; যে সকল 
বল্পাইটে সিলিকার পরিমাণ কম তাহাই বাবস্বত হয়। বিচুণ অবস্থায় বক্মাইটকে 
একটি অটোক্লেভে (88901256) প্রায় ছয় আটমস্ফিয়ার চাপ এবং ১৫০ 

সেন্টিঘ্রেড উষ্ণতায় গাঢ় কষ্টিক সোডা দ্রবণের সহিত উত্তপ্চ করা হয়। “ইহাতে 
সমস্ত আলুমিনিয়াম অক্সাইড কস্টিক সোডার সহিত বিক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম 
আযলুমিনেটে পরিণত হয় এবং ভ্রবীভূত হইয়া যার়। খানিকটা সিলিকাও 

সোডিয়াম সিলিকেট রূপে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু আয়রন অক্মাইডের কোন 

পরিবর্তন হয় না। 

250 +4150১- 2105+ 750 

21805 + 9105 2 ১১1০১+ 1750 

সোডিয়াম আযলুমিনেট ইত্যাদির দ্রবণটিতে কিছু জল মিশাইয়া উহাকে লঘু 
করিয়া, অদ্রবণীয় 7৩০03 হইতে ছাকিয়া লওয়া হয়। অত:পর দ্রবণটিতে 

অল্প-পরিমাণ সম্ভ-প্রস্তত -আযলুমিনা [410075)2] দেওয়া হয় এধং সমস্ত 

প্রবণটি ভ্রুত আলোড়িত করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে সোডিয়াম আযলুমিনেট 
্মার্্বিক্সেষিভ হইয়া যায় এবং সমস্ত-আ্যালুমিনিয়ামটুকু আযালুমিনিস্াম হাইড্্সাইড 
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রূপে অধংক্ষিপ্ত হইয়া! পড়ে। অধঃক্ষেপটি ছাঁকিয়! লইয়া বিশুঞ্ধ কব! হয এবং 
পবে অতিরিক্ত উত্তাপে দহন করা হয় (12159)। জল বিদূবিত হইয়া উহ] 

শুদ্ধতর আযলুমিনাতে পরিণত হয়। 
23৯10140750 -251007)১1250ন 

2/1007)১-54150১+ 9750 

(২) তড়িু- _অতংপর ইম্পাতের তৈয়াবী ছোট ছোট লোহা 

ট্যাঙ্কে বিশ্তুদ্ধ আলুমিনাব ভড়িৎ-বিশ্লেষণ কবা হয়। ট্যাঙ্কেব অত্যতস্তবে উহা 
দেওয়াল ও মেঝে প্রায় ১' ফুট পুরু গ্যাফাইট কাবন দ্বাবা আবৃত থাকে। এই 
গ্র্যাফাইটই তড়িৎ-বিশ্লেষণেব ক্যাথোডেব কাজ কবে । আব এক সাবি গ্র্যাফাইট 
দণ্ড উপব হইতে ট্যাঙ্কে মধ্যে ঝুলাইয়া দেওযা হয়। ইহাবা আনোড হিসাবে 

ব্যবহ্ৃত হয। ট্যাঙ্কের ভিশুবে কিচুর্ণ ক্রায়োলাইট লইয়' বিদ্যুৎস্কুলিঙ্গেব 

যায || 111 
শি | ৰ 

রে € “ . 

২২২২৫ ৰ দা 

সা ৃ পর্্ক্প্ রর 4 
র্ টিলার 
রর 
এ ন ৮ ০ ৮ 

(78৯১০ হিরন &্ 

চু রর চিঠি 2 হে 

চিত্র ৩২ঘ--আআলুমিনিয়াম প্রস্তুতি 

সাহায্যে উহাকে গলান হয় এবং তৎপব গলিত ক্রায়োলাইটের ভিতর দিবা 

বিদ্যুৎ-প্রবাহ যাইতে থার্ষে। এইভাবে উহাকে তরলিত অবস্থায় প্রাষ 
৯*০০ পেন্টি গ্রেড উষ্ণতায় রাখা হয়। অতঃপর গলিত ক্রায়োলাইটে আযালুমিনা- 
চু দেওয়া হষ। উছা! দ্রবীভূত হইযা যায়। ইহার সহিত অল্প পবিমাণে 
ফ্ুয়োম্পারও দেওয়া হয়। ফুয়োস্পার দিলে মিশ্রণটির সান্দ্রতা কমিযা তরলত 

বৃদ্ধি পায়। মিশ্রগটতে উপাদানগুলির অস্থপাত- ক্রায়োলাইট : আযালুমিনা £ 
ফ্লয়োম্পাব-৮০ £ ২৯১৭1 আনোড ও ক্যাথোভ যথারীতি ব্যাটারীর সহিত 
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জুড়িয়! দিলে বিছ্যত-প্রবাহ পরিচালিত হয় এবং ক্যাথোডে আযালুমিনিয়াম সঞ্চিত 

হয়। তরল অবস্থায় উহা গলিত ক্রায়োলাইটের নীচে জমিতে থাকে এবং 
প্রয়োজনমত নীচের দিকের একটি নির্গম-নল সাহায্যে বাহির করিয়া লওয়া হযু। 

বিশ্লেবণের ফলে আযনোডে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং দেল হইতে বাহির হইয়। 

যায়। অধিক উষ্ণতার জন্য এই অক্সিজেন আনোডের গ্র্যাঞ্কাইটকেও আক্রমণ 

করে। আনোডের অপচ নিবারণের জন্য গলিত ক্রায়োলাইটের উপর বিচুর্ণ কোক 

ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে আনোডের পরিবর্তে অক্সিজেনে কোকচুর্ণ ই 

জলে । ভড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে ক্রমশ: আযালুমিনার পরিমাণ কমিয়া! আসিতে থাকে 
এবং গলিত মিশ্রণটির বিদ্বাৎ-পরিবাহিতাও কমিয়৷ যায়। ব্যাটারীর সহিত 

এই সেল ঘুক্ত করার সময় খানিকট। বিছ্যুৎ-প্রবাহ একটি বালবের ভিতর দিয়া 

যাওয়ার ব্যবস্থা কর] হয়। যখন ক্রায়োলাইট-মিশ্রণের বিছ্বাৎ্বাহিতা কমিয়া যায় 

তখন অধিকতর বিছ্বাৎ-প্রবাহ বালবের ভিতর দিয়া গিয়া! উহাকে গ্রজলিত করিয়া 

দেয়। ইহ! ট্যাঙ্কের ভিতরের বিক্রিয়ার সমাপ্তি নির্দেশ করে। তখন আরও আলু- 

মিনা-চুর্ণ দেওয়া হয় এবং তড়িৎ-বিঙ্লেষণটি অবিরাম চলিতে থাকে (চিত্র ৩২ঘ)। 

বিশ্লেষণের ফলে ফ্য়োস্পার বা ক্রায়োলাইটের কোন রূপান্তর ঘটে না, কিন্ত 

'আলুমিনা বিযোজিত হইয়া অক্সিজেন ও আযলুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। 
2105-44-30, 

(৩) আ্যালুমিনিয়ামের 

তড়ি-বিশোধন [হুপ*পদ্ধতি, 
7877 . রি 
£ রি রি ্ রি 100198?5 10055 ]--বক্সাইটের 
2117717 
গাহি £ ুড়িৎসবিশ্লেষণে যে আলুমিনিয়াম 

২১১১১/২%7 ১১২২ . . 
২727০ পাওয়া যায়, উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ 
২----৯৯৯-৯৪--উ ২ 4 
২2--৯৯্২ নহে। এইজন্য উহাকে বিশোধিত 

টা 
০২ করা হয়। উৎপন্ন আযালুমিনিয়াম 

২ + গলিত অবস্থাতেই আর একটি 
ঠা িপরশিযালিএ লি 50 রে 
জডরলর তত তক ততিডি ডক বকর তিক কতি জকি তত ত 

২২ মেলে লইরনা যাওয়া হয়। এই 
চিন্র ৩২৬--ভুপ-পদ্ধতিতে আযলুমিনিয়াম সেলে টব) 8972 এবং 4৮৪- 

বিশোধন এর একটি মিশ্রণ গলিত অবস্থায় 

থাক্কে। উহার উপরে কয়েকটি গ্র্যাফাইট দণ্ড ক্যাথোভ হিসাবে রাখ! হয় এবং 



আযলুমিনিয়াম টড 

নীচে অধিশ্তদ্ধ গলিত আযালুমিনিয়াম আযানোডের কাজ করে। বিছ্যুৎপ্রবাহ 
পরিচালিত করিলে আনোড হইতে আলুমিনিয়াম আয়নিত হইয়া দ্রবীভূত হইতে 
থাকে এবং সম-পরিমাণ বিশুদ্ধ আালুমিনিক্বাম মিশ্রণ হইতে ক্যাধোডে উৎপন্ন 

হয়। ক্যাথোভ হইতে বিশুদ্ধ আলুমিনিয়াম সংগ্রহ কবা হয়। 
৩২-১১। আ্যালুমিনিয়ামের ধর্মকে) আ্যালুমিনিয়ামের রং সাদা 

কিন্তু উহার একটি ইবত্-নীলাভ ছ্াতি 'আছে। ধাতুটি অতাস্ত হাল্কা, 
ইহার ঘনত্ব মাত্র ২'*। আ্যালুমিনিয়াম ৬৫৮" সেন্টিগ্রেডে গলে । আযালুমি- 
নিয়ামের ঘাতসহতা, প্রসার্তা ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(খ) শুফ বাতাসে ধাতুটির কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আর্্র বাতাসে 

রাখিয়া দিলে আযালুমিনিয়ামের উপর একটি খুব পাতলা অক্সাইডের আবরণ 
পড়ে। সাধারণ অবস্থায় বাতাস ও অক্সিজেন দ্বার! আক্রান্ত না! হইলেও, 

অধিকতর উষ্ণতায় আালুমিনিয়াম অক্সিজেন দ্বারা খুব সহজেই জারিত হয়। 
এমন কি, ভত্তপ্ত অবস্থায় আযালুমিনিয়ামের অক্নিজেন-আসক্তি এত বেশী যে উহা! 

অন্ান্থ ধাতব অক্মাইডকেও বিজারিত করিয়া দেয় । যথ| £-_ 

2/1-106508-41509+ 27০ 
24১14 07508-4015057-90 

এইভাবে ধাতব অক্সাইডকে আযলুমিনিযাম-চর্ণের মভিত উত্তপ্ত করিয়। কোন 

কোন ধাতু নি্ষাশন করা হয়। এই পপ্রণালীকে থারমাইট পদ্ধতি [তে 
70535] বলে। 

(গ) খারমাইট পদ্ধতি-_অগ্নিসহ-মৃত্তিকায় তৈয়ারী একটি খর্পরে ধাতব 

অক্সাইড (৮০০ ৪)ওআযালুমিনিয়াম- 

চুণের মিশ্রণ লওয়া হয়। মিশ্রণের 

উপরে মধ্যস্থলে একটুখানি £₹.010৯ 

8520+ (জারক দ্রব্য) ও ম্যাগ- 

নেসিয়াম রাখিয়া তাহাতে আগুন 
ধরাইয় দেওয়া হয়। ম্যাগনেসিয়াম 
জবলিয়া মিশ্রণটিকে অত্যন্ত তাপিত 

করিয়। দেয়। ফলে উত্তপ্ত আযালু- | 
মিনিয়াম বিস্ফোরণ সহকারে অল্মাইভকে বিজারিত করিপধাতুতে পরিণত করে 



১৫৪ মাধামিক রসায়ন বিজ্ঞান 

যথেষ্ট উষ্ণতা থাকার জন্য উৎপন্ন ধাতু ( লৌহ ) গলিত অবস্থায খর্পরের নীচে 
জড হয় এব” একটি ছিদ্রপথে বাহির হইতে থাকে। কোন ভাঙা যন্ত্র বা রেল 

প্রভৃতি নির্দিষ্ট স্থানে বাখিযাই উহাকে গলিত ধাতু দ্বারা এইভাবে মেবামত 
কর! সম্ভব ( চিত্র ৩২৮ )। 

(ঘ) আযলুমিণিয়াম সাধারণ অবস্থায জলের সহিত কোন ক্রিষা কবে না। 

কিন্তু পাবধ-সহযোগে জলে দিলে উহা একটি বৈদ্যুতিক সেলে পরিণত হয় এবং 

সেই অবস্থায সহজেই জল হইতে হাইড্রোজেন উৎপন্ন কবে £-_ 

2414+607,0-241007),৯ হণ 

(উ) লঘু হাইড্রোক্লোবিক আযসিডেব হি আযালুমিনিযাম বিক্রিষা কবে ও 

হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়, কিন্ত লঘু নাইটিক বা সালফিউরিক আ্যালিডেব 

সহিত উহার কোন বিক্রিযা ঘঢে না। 241 1-07101-29101+3751 

(চ) গাঢ সালফিউবিক আযসিডের সহিত আলুমিনিযাম উত্তপ্ত করিলে, 

উহা হইত সালফ|ব ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায় £-_ 

2৯] 463,504-4150504)১+ 990৮+ 67১0 

(ছ) গাঢ কণ্টিক সোডা বা পটাস ভ্রবণের সহিত আযালুমিনিষাম শাপিত 
কবিলে হাইড্রোজেন এবং আযালুমিন্ট লবণ পাওয়া যায । 

241 + 2৭50চ +27,0-25105+ ওল, 

(জ) হ্যালোজেন ভ্বাবা আযলুমিনিযাম সোজাসুজি আক্রান্ত হয এবং 

নাইট্রোজেন গ্যাসে আযলুমিনিযাম উত্তপ্ত করিলে উহ্নাব নাইভ্রাইড পাওযা যাষ। 

24117-90018-5240005 2217 22411 

আযালুমিনিয়ামের ব্যবহার-_বর্তমান যুগে নানারকম প্রযোজমে প্রচুর আযান 
মিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। উহ্থার কষেকটি ব্যবহার এখানে উল্লেখ করা হইল £-.. 

/(১) এরোগ্লেন ইত্যাদি প্রস্তুতিতে, ৫) বৈছাতিক “ক্যাল” (08৮1০) হিসাবে, 

/৩) পুল, সিঁডি প্রৃতির নির্মাশকার্ষে, (8) বাসনপত্র, চেয়ার, বাক্স ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে, 

(৫) বগু হিসাবে (আ্যালুমনিযাম-ুর্ণ ও তিসির তৈল ),/(৬) থারমাইট বোম আ্যামোস্তাল 

(510070081, 811৭72809) প্রভৃতি প্রস্তত করিতে , ইত্যাদি । সামান্য 818, 240 এবং 

0৮ মিশ্রিত আলুষিনিয়ামের ধাতুসগ্করকে “ডিউরালুমিন' (00518105010) হলে। এরোগ্লেন 

প্রস্তাতিতে ইহা! বহল র্যবন্থাত । 



আলুমিনিয়াম ১৫৫ 

৩২-১২। আ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা আযালুমিনা, 1105 : প্রকৃতিতে 
বিভিন্ন খনিজৰপে (বল্সাইট, জিবসাইট, প্রভৃতি ) আযালুমিনিয়াম অক্মাইভ 
পাঁওযা যায়। ইহা ছাভা, বিশুদ্ধ আযালুমিনিয়াম অল্সাইডও শ্বচ্ছ বর্ণহীন 
স্কটিকাকারে পৃথিবীতে পাওয়া যাঁঘ, উহাদিগকে “কোবাপাম” [0০7500ঘ] 
বলে। চুণী, পান্না, পোখবাজ, নীলা প্রভৃতি যৃল্যবান পাথরসমূহও বস্ততঃ 

কোবাগাম, কেবল স্বপ্ন পবিমাণে উহাতে বিভিন্ন অক্সাইড দ্রবীভূত থাকে বলিয়া 
উতাদেব বিভিন্ন রও ভইযা থাকে। 'এমাবি, (700৩) নামে অন্বচ্ছ এবং 
অত্যন্ত শক্ত আলুমিনাও প্রকৃতিতে পাঁওযা যায । 

সর্বত্রই বক্সাইট হইতে শ্যালুমিনিষাম অল্পাইড প্রস্তুত কর হয। এই প্রস্থতি-প্রণালীটি 

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 

আযলুমিনিযাম অক্সাইডেব রর্ড সাদা । উহা! জলে অদ্রবণীক্প উভধর্মী 
অক্সাই৬। ম্ম্যাসিছেব সহিত বিক্রিয়ার ফলে আযলুমিনিয়াম অক্সাইড লবণ ও 

জল উৎপাদন কণ্ব, আবার কষ্টিকসোঁড' বা পটাসেব সহিত গলাইলেও উন্কা 
আলুমিনেট লনণ ? জল উৎপন্ন ববে। 

4৯1,003 +60701-7-522109081+950,09 

4৯120) 12207 -210১+550 

আযলুমিনা আযলুমিনিষাম প্রস্ততিতেই সর্বাধিক প্রযোজন। তাহা ছাড! 

আলাম ( ফট-কবি ) ও অন্যান আলুমিনিয়ামেব লবণ প্রস্তুতিতে হহা প্রয়োজন । 

“এমাবি” অত্যন্ত শক্ত বলিয়৷ পালিশেব কাজে লাগে। চুণী, পান্না প্রত্ততি 
মূল্যবান পাথব অলঙ্কার ইত্যাদিতে ব্যবহ্ৃত হয। আলুমিনাব সহিত অন্যান্ত 

অল্সাইভ স্বল্প পরিমাণে মিশ্রিত কবিযষা বৈদ্যুতিক শিধাতে গলাইযা অস্জকাল 

কৃত্রিম জহবৎ প্রস্তুত কর। হয । 

/৫২-১৩। আালুমিনিয়াম সালফেট, 41090,)০ : বজ্সাইটের উপর 
লঘু সালফিউবিক আযাসিডেব ক্রিয়াব সাহায্যে আযলুমিনিযাম সালফেট প্রস্বত 
করা হয়। উৎপন্ন আলুমিনিয়াম সালফেট ভ্রবীভূত অবস্থায থাকে। ভ্রবণটি 
ছাকিয়! লইক্ঈ! গা কবিলে উহা হইতে £120502)১, 18750 কেলাসিত হুয্ব। 
£1,0১+375905-21205054+ 3720 
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ক্যাওলিন গাঢ সালফিউরিক আযাসিডের সহিত দীর্ঘকাল ফুটাইলে আলু- 
মিনিয়াম সালফেট পাওয়া যায £__ 

/51,05, 250,270 + 37,90, _ 41090,) + 570 290, 

আযলমিনিয়মি সালফেট জলে দ্রব্ণীয । উহ] নাঁনাবকম সালফেটেব সহিত 

যুক্ত হইয়া ঘিধাতুক লবণ উৎপাদন কবিতে পাবে। 
জল পবিষ্কবণে এব” বঞ্জনশিল্পে রাগবন্ধক (70:99) ৰপে ইহা প্রচুব 

ব্যবহা ” হয়। 

৩২-১৪। অন্ালাম বা! ফটকিরি (8115) 2 আলুমিনিয।ম সালফেটেব 
সহি” একযোজী খাতুব সালফেট-সমূহ একত্র হয! দ্বিধাতুবক লবণ উৎপন্ন কবে 

এব* এই সকল ধুগ্ক, সালফেট লবণণ্ুলি সবদা ওটি জলের অণু সহ স্ফটিকাকাবে 

কলামিত হয মথা £-_ 

7১,১0$, 41,501), 2ান,0 

2.৯৫৯।, 4১15090))), 24 0 

(ঘাব।),১0$১ 4৯], (96095) 9470 ইত্যাদি 

অথাৎ, এই সকণ দ্বিধাতুক সালফেট স্ফটিকেব সন্ধে [ি,১০৬, 4.১ 

(১০4), 241750 দেওয়া যাইতে পাবে। ২ এখানে যে কোন একাযাজী 
খাতুব অণু বা “1? যৌগমূলক হই পাবে । এহ সমস্ত ছ্বিাতুক লবণেব 
সন্কে তই শুধু একবকম নয উহাবা 'আবাব জবদাই ২৪টি জলেব অণু সঃ 

কেলাসিত হয় এব* এই দ্বিধাতৃক লবণ-সমূহ স্মারুতি-সম্পন্ন (50000015085) 
এমন কি, যি 4১1,030)» এব পবিবর্তে অন্য কান তভ্রিষোজী বাতুব সালফেট 

একযোজী ধাতব সালফেট সঙ যুগ্ম-পবণ উৎপাধন কবে, উহাও ২৪টি জলেব 
'অধু সহ পূর্বোক্ত পথণেব স্মারতি সম্পন্ন স্বর্টকাকাবে কেলাদিত ভষ। যথা £-- 

904, 08 (902)3, 2470 

(টি74)2904, 552 (904)3 24720 ইত্যাদি । 

এইরূপ একযোজী এবং ভ্রিষোজী দুইটি ধাতুব সালফেট মিলিয়৷ যখন ২৪টি 
জলের অণুসহ ছিধাতৃক লবণ হিসাবে কেলাসিত হয়, উহাকে আযালাম বা 

ফটকিরি বল! হয়। সাধাবণ কটকিরি বলিতে পটাসিম়্াম আযালুমিনিয়াম সালফেট 
বুঝায়, ₹,0+ 41,090,)১, 2473,0 1 



আযলুমিনিয়াম ১৫৭ 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ছ্বিযোজী বাঁ অন্য কোন যোজ্যতাসম্পন্ন ধাতুব 

সালফেটেব সহিত যদি কোন ছবিধাতুক লবণ উৎপর হয়, ৩বে উহাবা ফটকিরির 
সহিত সমাকৃতি-সম্পন্ন হয় না এব* উহাদের আসল কটকিবি বলিয়া ধরা 

হয না। উহাদের স্ফটিকে ২৭টি জলেব অণু থাকিভেও পাবে, নাও পাবে » 

ষথা £-_ 

17750, £515090২), 24,0 

[০১৫০)4, (74)১১৫)৫ 07850) (ম্যব লবণ, 2০17 9216) 1 

পটাস-আ্যালাম (সাধারণ কফটকিরি ), পটািয়াম-আযালুমিনিয়াম 
সালফেট, 10.50,, 81,050,))১ 2470 : 

আলুমিনিযাম সালফেটের বনে প্রয়োজনান্সাবে পটাসিযাম সালফেট 

মিশ্রিত কবিযা লইয়া মিশ্রণটি গাঁ কবা হয়। শীতলাবস্থীয উহা হইতে 

দ্বিধাতুক সালফেট পণব্ণ (কলাসি৩ত হয। এই আলুমিনিয়াম সালফেট 

প্রকৃতিজাত বক্মাইট 11 আযলুনাহইট খনিজ হইতে প্রথমে তৈমাবী করিয়' 

লওয়া হয । 

বঙ্গনশিল্প, চামড। প্রস্ততি, জল পবিষ্করণ ও ওষধে ইহ] প্রচুব ব্যবহৃত হয। 
নদী বা পু্ব্ণীর জল হতে প্রলন্সিত বাল-মাটি প্রভৃতি সহজে থিঠাইযা লওয়ার জন্ত 

ফটকিরি ব্যবহার কব হয। 

বগ্ননশিল্গে সব বও শুতা।ব উপব স্তাধা হয না রঙেবস্থাযিত প্রধান করিতে হইলে বপ্পু বা 

শতকে প্রথমে আলাম ব। অন্ত কোন আ্যপুমিনিধাম লবণেন দ্রবণে সিক্ত করিয়া লওয়। তয়। 

তারপৰ উহাতে সোডাব লঘ দ্রবণ বা স্টাম দ্রিলে আলুমিনিয়াম হাইড্র্সাইড স্তার অভ্ন্তকে 

ডৎপন্ন হয । অত পর বস বা তা বছেব ভিতর দ্দিলে বটি আলুমিনিক্নাম হা ইড্রল্লাইডের সহিত 

যুক্ত হইয়া পাকা নাও পরিশত হয । এই প্রণাপাকে সচরাচর মঢান্টি*। (77010201108) ব 

বহার বল হয। 

৬/৩২-১৫। আযালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, 810, 2 একটি কাচেব ণলে 
আযলুমিনিযাম ধাতু তপি৩ কবিয়া উহা উপব দিয়! শুষ্ষধ হাইড্রোজেন ক্লোবাইড 

গ্যাস বা ক্লোবিন-বাম্প পবিচালিত কবিলেই অনার আযলুমিনিয়াম ক্লোরাইড 

পাওয়া যায। অনাদ্র আলুমিনিয়াম ক্লোরাইড উদ্ধায়িত হইয়] যম এবং উহাকে 

একটি শীতল গ্রাহকে সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয। 

24৯11 90125241017 2417 6720175241017 3775 
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লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযসিডেও আলুমিনিয়াম বা আযালুমিনা দ্রবীভূত হইয়া 
'আযলুমিনিয়ম ক্লোবাইডে পরিণ ৩ হয। এই প্রবণটি গাঢ করিয়া শীতল করিলে, 

চি শে ৰ রা ষ 

|| ০১২ না 117? 
এ | | | | | 

| রর | | || ] । 1 এ ৮00৫1 | 

| 

চি কব 
* ৮১ ৯ ৮ 

০ 970 

চি তন ছা) প্রস্তর 

407 6৮0 স্বটিব পেলাশিত তয় ১1৫ক স্কটিব তাপিত বনিষ্বা অনার 
আলি নিয়া, পাশা দিব বান উহ জাঝ বহ্ছেটিভ হইয খায় । 

24001) 011,015 0)17011011 7110) 

তালু এশযস ক্লে বাড ত পা, অপ্যন্ত উপ্গরাহী, স্কষটণ।বাব পদার্থ । আলে 

ইহা অতান্্ দবণাব। উজ৭ জাতীয় এেগব-পরার্থের জ্লীধণে অনার 21015 
ব্যবহার হম। প্েট্র।ালবাম পবিষ্ষবাণ ও 5৬াব ব্াবহাব আছে। 

্রয়ন্ত্রিংশ অধ্যায় 

জিঙ্ক ( দস্ত। ) 

চিহ্ত, 217 পারমাণবিক ওত, ৭৫ ৩৮ ত্রমান্ধ, ৩৪ । 

প্রকৃতিতে জিঙ্ক মৌলাবস্থায় থাকে না। সমস্ত জিন্কই যৌগরূপে পাওয। যাক । 

উহার কল্েকটি প্রধান আকরিকেখ শাম 2 

(১) জিক্ক-ব্রেড 0100 815006), 205 

(২) জিক্কাইট (2120166), 280; ক্র্যাঙ্কলিনাইট (67808110105), 2210, 6580 

(৩) ক্যালামাইন (6%1900185), 20505 



জি ৮৮০৪ 

৩৩-১। জিষ্ক-_উহ্ার সালফাইড আকরিক (জিঙ্ক-ব্রেগড) হইতেই 
প্রায় সমস্ত জিব, উৎপাদন কবা হয়। জিস্ক-ব্রেগুকে গ্রথমে তাপ-জারিত করিত 

জিঙ্ক-অব্মাইডে পরিণত কবা হয় এবং পরে অধিকতব উষ্ণতায় জিস্ক-অল্সীইডকে 
কার্ধনেব সাহায্যে বিজাবিত কবিলে জিঙ্ক-ধাতু পাওয়া ষায়। সাধাবণতঃ সমস্ত 

সাণকাইভ আকরিক হইতে ধাতু-নিষকাশনের ইহ।ই প্রশস্ত উপায় । 
0, 0 

205---৯220 70 
অতএব জিস্ক প্রস্ত 5৩ পাচামাপণ ভিগাণে প্রযোজন £-- 

(১) জিঙ্ক ব্রে্। (২) কোক ( কাবন )। 

সমস্ত পদ্তিট মোট।মুটি ৮। বিটি প্রক্রিব।তে বিভক্ত £ - 

(ক) 'আকলিকেধ গাটীব বণ (0900৩150000) | 

(খ) তাপজ্জাপণ দ্বা জঙ্ক-জ মাই উৎপ|দন। 

(গ) কি *৩বাবজাপণ ছা পাত ডহংপাদন । 

(ঘী 9হপশ জিরা শ্টিহ পিশোরন | 

(১) গাড়ীকরণ- দি অগ্ের শিতা জিঙ্ক সাননাইড চাড! আবও "নেক 

আবর্জনা! মিশ্রিত থাকে । এই সঞ্চণা অপদ্র্যা প্রথমে যথামন্তব দাত কিয়া 
লওযাষ্য। এই ডাদদশ্যে শনিগ্গটিকে চ৭ কাবধযা জল ও অন পরিমাণ "৩লেব 

সন্িভ মিশ্রিত কবা হখ। এই মিশণেব ডিতন দ্যা 'বাধু পরিচালিত কবিলে, 

তেল-জলেব উনুমন্ধপ শামশ্রণেব ফলে উহাব উপবে »ধন। উৎপন্ন হয়। 

সালফাঁইড-চর্দ এই ফেন।ছঠ ভাস্বা ওঠে, বিস্ত মাটি, বাণু প্রভৃতি অন্তান্ত 
অপক্রব্য জলেৰ নীটে গিহাইযা মব। উপবেব ফেন। হইতে শালিফাইড অংগ্রহ 

কবাহয়। সাধাব্ণ৩ঃ পাহন তেল এই কাজে ব্যবহৃত হম, উহ্থাব সঙ্গে কখনও 

জ্যান্দেট (502101,০6০) যৌগ ও দেওয়। হয | 

(২) তাপ-জারণ (89856175)-_-গাঢ জিঙ্ক-ব্রেগুকে অতঃপর বাধুপ্রবাহে 

তাপিত কবিয়া জিঙ্ক-অষ্মাইডে পবিণত কবা হয়। এই প্রক্রিধাটি সাধারণতঃ 

একটি হেবেসফ চুলীতে সম্পাদিত হয়। 
৩৩-ক চিত্র হইতে হেবেসফ চুল্লীব একটি মোটামুটি আভাস পাওষা যাইবে । 

চুল্লীটি একটি উঁচু গোলাকার ড্রামেব মত। ইন্পাতের তৈয়ারী হইলেও উহার 
দেওয়ালের অভ্যান্তর অধ্িহ-ইইউকের দ্বারা আবৃত। চুল্লীব ভিতবে অনেকগুলি 
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অগ্নিসহ-ইটের তৈয়ারী তাক আছে। চুল্লীর উপরে দুইটি প্রবেশ-দ্বার আছে। 
ইহাদের ভিতর দিয়া গাঢ জিক্কব্রেণ্ড চুল্লীর মধ্যে দেওয়া হয়। চুল্পীটির-ঠিক 

মধ্যস্থলে একটি খাড়া দণ্ড আছে। 

এই দণ্ড হইতে বাহুর অস্ুরূপ 

অনেকগুলি আলোডক বাহির হইয়াছে । 

মধ্যস্থিত দণগ্ডটি বাহির হইতে সর্বদা 

আস্তে আস্তে ঘুরান হয়। ফলে 

আলোড়ক-বাহুগুলি বিভিন্ন তাকের 

লিস্ক-সালফাইডকে ধীরে ধীরে উপর 

হইতে নীচের দিকে পরিচালিত করিষা 

দেয়। চুললীব নীচের দিকে একটি 

নলের সাহায্যে উহার ভিতরে উত্তধধ 

বাষু-প্রবাহ পরিচালিত কর: হয়। এই 

উত্তপ্ত বায়ুর দ্বারা জিঙ্ক-সালফাইড 
জারিত হুইয়! জিঙ্ক-অক্মাইডে পরিণত 
হয় এবং চৃল্লীর নীচে আসিয়া সঞ্চিত 

হয়। 2254 905-2200+ 

290), চিত্র ৩৩ক--হেরেসফ চূল্লী 

(৩) জিঙ্ক-অব্মাইডের বিজারণ-_-অতংপর জিঙ্ব-অক্সাইডের সহিত উহার 
এক-চতুষথ্ণাংশ পরিমাণ ওজনের বিচরণ কোক মিশ্রিত করিদ্বা উহাকে ছোট ছোট 

বকযস্ত্রে তাপিত করা হয় । জিঙ্ক-অল্মাইড বিজারিত হইয়া জিঙ্ক-ধাতুতে পবিণত 
হয়। %7070-7+00 

একটি বিশে রকমের চুল্লীতে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেকটি 
চুল্লীতে অগ্রিপহ মৃত্তিকার তৈয়ারী ছোট ছোট প্রায় বাটটি বকষন্ত্রে জিস্ক-অক্সাইভ ও 

কোকের মিশ্রণ লওয়া হয়। এক একটি বকযস্ত্রে প্রায় আধমণ মিশ্রণ থাকে। 
চুল্লীর ভিতরে এই মাটির বকযন্ত্রগুলি উপর হইতে নীচে তিনটি সারিতে এমনভাবে 
রাখা হয় যাহাতে প্রত্যেকটি বক্যস্ত্রের মুখের দিকটি সামান্য ঢালু অবস্থায় চুল্লীর 
বাহিরের দিকে থাকে। সমস্ত চুল্লীটি আবৃত থাকে এবং নীচ হইতে গ্যাস- 
জালানীর সাহায্যে বকষন্ত্রগুলিকে প্রান ১২০৯০ সেন্টিগ্রেডে তাঁপিত করা হয়। 



জিস্ব ১৬১ 

বকষস্ত্রের মুখে মাটির তৈয়ারী একটি গ্রাহক সংলগ্ন থাকে এবং উহার সহিত আর 

একটি লোহার তৈয়াবী শীতক-নল জুড়িয়া দেওয়া হয়। উত্তাপে কার্বনদ্বারা 
জিস্ক-অক্স(ইড বিজাবিত হইস্া' কার্ধন-মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয। এই গ্যাস 

শীতকের মুখে আসিয়! ঈষত-নীলাভ শিখাসহ জ্লিতে থাকে । যখন বিজারণ-ক্রিয়া 
শেষ হইয়া আসে এবং উষ্ণর্তাও বৃদ্ধি পায়, তখন জিঙ্কও উহ্বায়িত হইয়া! আসিরি। 

উজ্জ্বল সাদা শ্রিথা সহ জলিতে আবস্তভ করে। কার্বন-মনোক্সাইডেব শিধা, শেষ 

হইলেই বিক্রিষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝা যায়। ইতিমধ্যে অধিকাংশ উৎপর জিস্ক 
পাতিত হইয়া আলিয়া গ্রাহকেব ভিতর সঞ্চিত হয়। খানিকটা জিস্ক-বাম্প 

লোহাব শীতকেও ঘনীভূত হয়। শীতকেব জিঙ্কের সহিত কিছু জিস্ক-অক্কা 
থাকে-__ইহাকে জিঙ্ক-ভাস্ট বা দস্তারজঃ বলে (চিত্র ৩৩ খ)। 

০ 
চিত্র ৩থ--কিক্ক প্রত্তুতি রা 

(৪) জিক্ষের তড়িণ-বিশোধন-_উক্ত জিঙ্ক সম্পূ্ণকূপে বিশুদ্ধ নয়। উহাকে 
শোধিত করা প্রযোজন | এইজন্য বিশুদ্ধ জিহ্ব-সালফেট দ্রবণ ও লঘু সালফিউবিক 
আসি তডিৎ-বিশ্লে্ক' হিসাবে ব্যবহ্ৃত হয়। অবিশুদ্ধ জিক্ককে আনোড রূপে 
এবং আযলুমিনিয়ামকে ক্যাঁথোড রূপে রাখিয়া এ দ্রবণের ভিতব দিয়া তড়িৎ- 

প্রবাহ দিলে বিশুদ্ধ জিশ্ক ক্যাঘোডে জড় হয়। 

৩৩-২। জিক্কের ধর্ম_জিক্ক ঈষৎ-নীলাভ সাদা ধাতু । বাতাসে রাখিয়া 
দিলে উ্ছার গায়ে একটি জিস্ক-অল্মাইডের প্রলেপ বা স্তর পড়ে। ফলে, সচরাচর 
উহার ধাতব যতি দেখা ধায় না। সাধারণ উষ্কতায় এবং ২*** সেপ্টিগ্রেডেরও 

বয়-১১ 



১৬২ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

অধিক উষ্ণতার জিস্ক বেশ শক্ত এবং ভঙ্গুর দেখা বায়। কিন্তু ১*০০-১৫৯০ 
উফ্ণতায় উহার ঘাতসহতা ও নমনীয়ত! বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এই অবস্থায় 

জিক্কের চাদর প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া লওয়া সম্ভব৷ জিহ্বের গলনান্ক ৪১০০ সেন্টি, 
শ্ুটনাঙ্ক ৯০৭০ সেন্টি, এবং ঘনত্ব ৭+১৪। 

উত্তপ্ত অবস্থায় সাধারণ জিঙ্কের উপব দিয়! চ্টীম পবিচালিত করিলে 
হাইড্রোজেন পাওয়া যায় £--777-2720-25009705+ নও 

হালোজেন সোজাম্ুজি জিহ্ন আক্রমণ করে এবং উত্তপ্ত অবস্থায় অক্িজ্েন ও 

শালফারশ্ঘারা আক্রান্ত হয়। 

247 0127-520015 | 207 9০205 | 22110275229 

জিন্ক লঘু আযসিভেব ভ্রবণেব সহিত বিক্রিযা করিয়া হাইড্রোজেন উৎপন্ন 
করে: %01+2701-7701)175 

ক্টিক সোডা বা পটাসেব দ্রবণ দস্তারজঃ বা বিচুর্ণ-জিদ্ক সহ ফুটাইলে 
জিক্কেট-লবণ ও হাইড্রোজেন পাওয়া যায় 2 

21042507200 18)4155 

জিক্কের ব্যবহার-_বিভিন্ন বৈছ্াতিক সেল ও ব্যাটাবীতে জি্কের প্রয়োজন হয়। 
লোহার জিনিম মবিচা হইতে বক্ষ করার নিমিত্ত দস্তা-লিপ্ত কবা হয়। এই জন্য এ সকল 
জিনিস গলিত জিন্কে ডুবাইয়া-লওযা হয়। ফলে জিনিসে উপর দস্তার একটি প্রলেপ পডে। 

'ঘরের “টিন”, জলের বালতি প্রভৃতিব উপর এইবপ দস্তার প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহাকে 
+03818101380100” বলে । অনেক সময় বিচুর্ণ দস্তারজ লোহাব জিনিসের উপর মাথাইয়! 

উহ্থাকে ঢুলীতে গরম কর! হয়। ফলে, লোহার উপর দস্তার একটি দৃঢ় আবরণেব সৃষ্টি হয, 

ইহাকে ৭51061210159100” বলে । 

ইহী। ছাড়া অনেক রকম ধাতুসঙ্কবগ্রপ্ততিতে জিঙ্ক বাবহৃত হয়। তন্মধ্যে পিতলই প্রধান 

€81555)। তামা এবং দন্তাব সমগ্যয়ে পিতল তৈয়ারী হয়। অনেক মুদ্রাতে জিন্ক অন্যতম 

উপাদানরূপে বাবহত হয। 



চতুক্ত্রিংশ অধ্যায় 
আয়ললন [ লৌহ ] 

চিক্ত, 75 পারমাশবিক গুকত্ব, ৫৫৮৫ ক্রমাক্ষ, ২৬ । 

পৃথিবীব লৌহভাগ্ডাব বিপুল। আ্যালুমিনিয়াম বাতীত অন্ত কোন ধাতুই 
খত প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না । ভূত্বকেব ওজনের প্রায় শতকরা 

৪১২ ভাগ লোহ। 

. স্বাভাবিক অবস্থায কিন্তু ধাতুবপে লৌহ বিশেষ দেখা যায় না। ধাতুময় 
উদ্ধাপিণ্ডেব ভিতবেই যেটুকু লৌহ পাওষা যায় কেবল তাহাই মৌলরূপে থাকে। 
প্রর্ুতিলন্ধ অগ্ঠান্ত সমস্ত লৌহ-ই যৌগাবস্ায় থাকে । পবিমাণে বেশী হইলেও 
উষ্ঠাব খনিজ আকবিকেব সংখ্যা অধিক নহে । উহার প্রধান আকবিক £__ 

(১) অল্লাইড 2 (ক) ম্যাগনেটাইট (19061015), 7৩302 

(খ) হিমাটাইট খা লোহাপাখর (79907460109), 7209 

কথন কথন ইহা সৌদক-অবস্থাতেও থাকে, 76208, 7501 

(২) কার্বনেট” স্প্যাথিক লৌহ-থনিজ” (319811)10 11017 012), 8500, 

(৩) সালফাইউড ত আয়বন-পাইবাইটিস বা লৌহমাক্ষিক (11018 71105), 65. 

প্রাণিদেহের বক্তের লাল-কণিকা হিমোগোবিনে এব" উদ্ছিছ্রে সবুদ্ূ অ'শে লৌহঘটিত যৌগ 
আছে। জীবদেহ ও গাছপালার পুষ্টির জন্য উহ! আবশ্যক । 

আমবা সাধাবণতঃ যে অমস্ত লোহা বা লোহাব জিনিল দেখি, উহাঁব বিস্তুদ্ 

লৌহ নয। সর্বদাই লোহাব সহি৬ সামান্য পবিমাণ কাবন ও অন্যান্ত মৌল 
মিশ্রিত থাকে । লোহাব ধর্ম ও প্ররুতি মিশ্রিত-কার্নেব পরিমাণের উপব নির্ভব 

কবে। ন্ৃতবাং কার্বনেব পরিমাণ অনুযায়ী লৌহকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত কব! হইযাছে ৫__ 

(১) কাস্ট-আয়রন (055817০7) বা ঢালাই-লোহা। ; 
(২) স্টাল (550) ব ইস্পাত ; 
0৩) বট-আয়রন (৬/7০০৫76 17০7) বা পেটা-লোহা। 
প্রায সমস্ত লৌহই উহার অক্সাইড খনিজ ম্যাগনেটাইট ও হিমাটইট হইতে 

উৎপাদন কবা হয়। কখন কখন কার্বনেট-আকরিক ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 

গন্ধকযুক্ত আকরিকগুলি লৌহ-নিষ!শনে ব্যবন্বত হয় না। 



১৬৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

খনিজ হুইতে প্রথমে যে লৌহ নিষ্কাশিত হয় তাহাই “কাস্ট-আয়রন”। স্টীল 
ও রট-আয়রন কাস্ট-আয়রন হইতে প্রস্তুত হয়। 

৩৪-১। কাস্ট-আয়রন প্রস্ততি _প্রথব তাপে অক্সাইড-খনিজগুলিকে 
কার্বন ও কার্বন-মনোক্সাইড দ্বারা বিজাবিত কবিষ্না লৌহ-ধাতুতে পরিণত করা হয়। 

লৌহ-উৎপাদনের ইহাই মূল-কথা। দুইটি প্রক্রিয়াব সাহায্যে এই নিষ্কাশন 
সম্পাদিত হয়-_(১) ভম্ীকরণ এবং (২) বিগলন। 

ভল্মীকরণ- একত্র-ত্ুপীরুত খনিজগুলিকে অল্প কয়লা! পোডাইয়া বাতাসেক 
সংস্পর্শে উত্তপ্ত করা হধ। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাব জন্য বড বড চুল্লী ব্যবস্বত 
হয়। তাঁপত হওয়ার ফুল আকরিকেব সহিত সংশ্লিষ্ট জল এবং কার্বন-ডাই- 

অল্সাইভ নির্গ৩ হইয়া যায এব" খশিজ পাথবগুলি অনেকটা হাল্কা ও ঝাঁঝবা 

হয়। যদি আকরিকের ভিতব কোন ফেবাস-যৌগ থাকে তাহাও জারিত হহয়াঁ 
ফেরিক অক্সাইডে পবিণত হয়। 

বিগলন-_ মতঃপব ঝাঁঝবা খনিজগুলিকে কোক ও চুনাপাথবের সহিত 
মিশাইয়া মারত-চুল্লীতে উত্তপ্ত কবা হয়। হহাতে খনিজ পদার্থট বিজারিত হ্যু 
এবং গলিত লৌহ নিষ্কাশিত হইযা আমে । 

মারুত-চুল্লী-_লৌহ নিষ্কাণনে বাবহত মাকত-চুলাগুলি আয়তনে খুব বড় এবং দেখিতে 

চিম্নীর মত। এই চুর্ীগুলি পুক ইম্পাতের পাত জুড়িয়া তৈষাবী করা হয়। শতাধিক ফিঃ 

উঁচু চুল্ীর সমস্ত অংশের পরিধি সমান নহে, মাঝথানেব অংশটি অপেক্ষাকৃত মোট1। এই প্রশস্ত 
অংশটিকে চু্টীর 'বস্ 03081) বল। বদ্ হইতে চুল্লীটি নীচের দিকে পুনরায «ক্রমশঃ সক 

হইয। যায়। ইপ্পাতের ভিতরের দিকে অগ্নি সহ মৃত্তিকাগ পুক একটি আস্তরণ থাকে । চুলীব। 

অধোদোন। এব" ডহার চতুর্দিকে করেকটি পন্ড এবং মোট! শল সংঘুক্ত থাক। এই নলগুলিকে 

"টায়ার" (70১1৬) বাল । ইশ্তাদেব সাহাবা চুঙ্লীব অভ্যান্তরে বাধু চালত হ্য। টায়াবেরও 

নীচে চুল্লীর নিয়তম প্রকো ঘটি থা-ক এবং উৎপন্ন লৌহ ও ধাতুমল উহাতে সঞ্চিত হয । উপাদান- 

সমূহ প্রবেশ করানোর পন্য চুলীর উপার “কাপ এণ্ড কোন' (0৮ ৪ ০০০০) নামক একটি 

বিশেষ ব্যবস্থা আছে ৷ ইহার সাহাষে। থনিজ প্রভৃতি দেওয়ার সময় ভিতরের তপ্ত-গ্যাস এই 

পথে বাহিব হইতে পার না। চুলার গ্যাস-সমূহ যাহাতে বাহির হইতে পারে সেইজন্য উপরের 

ধিকে অপর একটি নিগম-পথ থাকে । বস্হইতে আরম্ত করিয়া চু্মীর নীচের অংশেব চারিদিকে 
শীতল জলপ্রব।হের ব্যবস্থা! করা হয়, যাহাতে প্রধর তাপে চু্লীটির কোন ক্ষতি না হয়। 

বাঁঝরা খনিজ, কোক এবং চুনাপাথব ছোট ছোট বিছ্যুৎ-চালিত গাডীতে 

ভরিয়। চূল্লীর উপরে লইয়া যাওয়া! হয় এবং “কাপ এণ্ড কোন, সরঞ্জামের সাহায্যে 



আয়রন! ১০] 

চুললীর অভ্যপ্তরে প্রবেশ করানো হয়। উপাছানগুলি নিম্নোক্ত ওজনের অনুপাতে 

দেওযা হয়, খনিজ £ কোক £ চুনাপাথব-ু€ £ ২£ ১। এই পদার্থগুলি এমন 

ভাবে দেওয়া হয় যাহাতে চুল্লীব 
প্রায় & অংশ সব সময়েই ভবা 
খাকে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রায়ারেব 

সাহায্যে উত্তপ্ শু বাধু প্রচর 

পরিমাণে চুল্লীব অধোদেশে প্রবেশ 

করানো হয়। প্রা ছুই 

আটমসফিযার চাপে এবং 

৭৯০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা এই 

বতাস প্রবেশ কবে। উত্ত 

বায়ুর সাহায্যে কোক প্রজলিত 

হইয়া কাবন মনোক্সাইডে 

গ্রিণত হয এখ* প্রচুব উত্তাপেব 

কচি কবে। ঘলে, অগ্যানস্তবস্থ 

পদার্থগ্ল অতান্থ তাঁপি৩ত হইয। 

উঠে। চুলীর সবত্র উষ্ণত। সমান 

থাকে না । “বস এব" উহার 

নিন্নাণশ ডষঃ৩। অবাবিক, প্রা 
, ১৫৯০০ সেন্টিগ্রেড। “বস; 

হইতে উপবেব দিকে না 

ক্রমশঃ কমিতে থাকে এব* চুল্লীব 

শলার কাছে উষ্ণতা ৩০০০-৪০০০ 

সেন্টিগ্রেড থাকে ৭ চিত্র--৩৪ক 

এই সকল উষ্ণ ঠায় আযবন-অক্সাইডেব সহিত কান ও কাধন মনোক্সাইডেব 

নানারূপ বিক্রিয? ঘটে এব” ধাতব লৌহ উৎপন্ন হইতে থাকে । বিভিন্ন উষ্ণতায় 
নিয়লিখিতকপে বিক্রিয়াগুলি স*ঘটিত হয় বলিয়া! মনে হয় ( চিত্র ৩৪ক )। 

(১) ৩*০০-৫*০০ সেক্টিগ্রেডে 220317800 -4৬+-7005+-0 
চ62054- 00 _520750+ 0:08 



১৩৩ মাধ্যমিক'রসায়ন বিজ্ঞান 

(২) শু০ ০০-৩ ০০ রর ৩৯৫3 + 30 -2৮641-30309 

ড৩:0১+300) -526-1300)2 

অর্থাৎ “বপ্পে'র উপবেই অপেক্ষারূত কম উষ্ণচতাতেই কঠিন আর়রন- 

অক্সাইড বিজারিত হইয়! যায়। বিজারণেব ফলে উৎপর লৌহ এই উষ্ণতান্ন 
গলে না, কিন্ত কোমল ও ঝাঁঝরা (97078) অবস্থায় থাকে। “বসে'ব দিকে 

ক্রমশ; অগ্রসর হওযাব ফলে উষ্ণতা-বৃদ্ধি হেতু এই বিজাবণ-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়! 
যাক এবং উৎপন্ন লৌহ গলিত অবস্থায পবিণত হয়। 

/ 
১ 

১৬১১৯ [ ১১১১১০১১০১৯ ২০৯৮৮৮১০৯৮৬ ১৬১৬১৬০১৯০৬০১১০১১০১৯১০১৯৯৬১ 

চিত্র ০৪খ-_মাকত-চুল্লীতে লৌহ উৎপাদন 

আয়রণ-অক্সাইডের বিজীবণ ছাডা আবও অবশ্ঠ-প্রযোজনীয় একটি বিক্রিয়া 

চুন্নীর উপবিভাগেই সংঘটিত হ্য। চুনাপাথর প্রথমে বিযোজিত হইয়া চুন ও 

কাবন-ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। চুন খনিজের সিলিকার সহিত যুক্ত হইয়। 
ক্যালসিয়াম-সিলিকেটে পরিণত হয়। উষ্কতা-বৃদ্ধিব সঙ্গে ক্যালসিয়াম-সিলিকেট 



আত্বরন ১৬৭ 

গলিয়া যায়। ইহা অন্তান্ত সিলিকেট ও খনিজের অন্যান্ত আবর্জনা শোষণ করিয়া 

ধাতুমলের স্ি করে। 
080:0১-0৪04+00), 090 +910)5-5055108 

অতএব “বসের নিকট হইতে নীচ পধস্ত খানিকটা কোক ব্যতীত আর 

সমস্ত পদার্থ ই অর্থাৎ লৌহ এবং ধাতুমল গলিত অবস্থায় থাকে । টায়ারের 
উপবে কোক পুড়িয়া প্রধানত; কার্বন-মনোজ্মাইডে পরিণত হয়। খানিকটা 

কার্বন-ডাই-অক্সাইডও হইতে পাবে। কিছুটা কার্বন-মনোক্মাইড “বসের নিকটে 

আসিযা কযলাব সংস্পর্শে আবাব বিযোজিত হইতে পাবে । 

20+০05-200 010,-00, 
?00-005 10, 

চুলীব নিম্নাংশে, ১৪০০০ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা খনিজেব সহিত মিশ্রিত 

ম্যাঙ্গানিজ-অক্মাইদ, কিছু সিলিকা, ফসফেট ই ঠ্যাদি ও বিজাবিত্ত হয় এবং মৌলিক 
পদাথ উৎপন্ন কবে। অবশ্য ইহাদেব পবিমাণ সামান্য । যথা £-- 

5)05 1 20-১/+200 [৬0),+20-্াুয+200 

7,0১+50-27+ 500 

ষি কোণ আযবন-সালধাইড মিশ্রিঠ থাকে, তাহাও বিজাবিত হইয়? 

বাঘ :__]*১+ 02০0+0-05১+ 0041 

কিষৎপবিমাণ কাবন এব” বিজাবিও মৌল পদাথগুলিকে (91, 10 

হণ্তাদি) গলিত লৌহ শোষণ কবিষা লব। অন্যান্য যে সকল যৌগ থাকে তাহা 

ক্যালসিয়াম-িলিবেটেব সহিত মিশিযা ধাতুমলে পবিণশ হয়। লৌহ ও 

ধাতুমল ডভয়েই গলিত অবস্থা নিমস্থ প্রকোষ্টে সঞ্চিত হয। ধাতুমল লৌহ 
অপেক্ষা অনেক হাল্কা, স্ৃতবাঁং উহ! লৌহেব উপবে ভাসিতে থাকে । ছুইটি 
নির্গম-পলের *স।হায্যে' এই ছুইটি পদার্থকে পৃথকভাবে বাহিব করিয়া লওয়া হয়। 

গলিত লৌহকে ঠাণ্ডা করিিয! বড় বড তাল কর! হয। উহাকেই কাস্ট-আয়বন 

অথবা ঢালাই *লাহা বলে। ইহাতে মোটামুটি কার্বব (২-৪*৫% ভাগ )। 

ষ্যাঙ্গানিজ ( -৮% ভাগ ), সিলিকন ( ১-১*৮% ভাগ ) এবং ফসফরাস ( *১০% 

ভাগ) দ্রবীভূত থাকে । ধাতুমল বা গাদ গৃহাদি-নির্মাণে, সিমেন্ট-প্রস্তুতিতে 

এবং আরও নান! কাজে ব্যবস্থত হয়। 
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৩৪-২। রট-আয়রন প্রস্ততি £--“কাস্ট-আয়বনে লৌহ ব্যতীত অন্যান্য 
যে সকল মৌল থাকে সেগুলিকে যথাসাধ্য দৃবীভূত কবিলেই 'বট-আত্নরন' 
পাওয়া সন্তব। কাস্ট-আয়রনের সহিত অব্যবহায লোহাব টুকখা ইত্যাদি 

মিশাইয়া উহ্াকে একটি পবাবর্ত-চুন্নীতে গলানো হয়। এই চুল্লীতে একটি 
অল্মাইডের আন্তবণ থাকে । সালফাব, ম্যাঙ্গানিজ, 

সিলিকন প্রন্তি প্রথমে ফেরিক অক্সাইড দ্বাব৷ জাবিত হয় এবং তৎপব আয়বন- 

অব্মাইডেব সহিত মিশিয়৷ ধাতুমল উৎপাদন কবে। উপর হইতে এই গাদটিকে 

সবাইয়া লওয়] হয়। কার্বন, ফেবিক অক্মাইডেব সহিত বিক্রিষার ফলে কার্বন- 

মনোক্সাইডে বপাস্তবিশ হইয] বাহিব হুইয়! যাঁষ। 

7০50-7-30-525 1900 

ঘাহাতে সমস্ত অপজ্রব্যগুলি ফেবিক অক্সাইডের সংস্পর্শে আসিয়া দৃবীভূত 

হয সেইজন্য দীর্ঘ লৌহাগ্ডেব সাহাযে গলিত লৌহকে ক্রমাগত নাভানো হয। 
আবর্জনা পৃথক ভইযা যাওয়াতে (লীহেব গলনাস্ক বুদ্দি পাষ এখ* উহা! 

পিগাকাবে ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে । এই অবস্থাতেই প্রায় একমণ ওজনের 

এব একট চেলা বলেব আকাবে লহয। স্টাম-চাপিত যন্বেব সাহায্যে চাপ দিষা 

অভ্যন্তবস্থ গাঁ বাহিব করিয়া দেওয়া হয়। এত ভাবে বট-আঘথবন প্রস্তত হয়। 

ইভা বিস্তদ্ধতব লৌ'ঙ বটে, কিছ্ব ইহা অমান্য পবিমাণু কাবন (২৫% ) ও 
ধান্ডুমল মিশ্রিত খ।কে। 

৩৪-৩। ইস্পাত ব| স্টীল প্রস্ততি ই সচব ঢব স্টীলেব ভিতর কাবনেব 

অনুপাতে *৫-১৫% ভাগ থাকে। স্ুৃতবা” প্রযোজনানুরূপ। কার্বন বট আযবনে 

মিশাইযা অথবা কাস্ট-আযবন হইত সবাইযা লইলে স্টাল পাওয়। যাইতে পাবে। 
(ক) সিমেন্টেসন প্রণালী (0817761768001) $1008$5)- বড বড বট- 

আয়বনের ট্রকবাগুলিকে অগ্রিসহ-ইটেব বাক্সে কোকচণেব ভিওব বাধিযা চুল্লাতে 

লাহিত-তপ্ত “কর! হয। এইভাবে প্রান ছুই সঞ্চাত থাকিলে লৌহ্ন খানিকট। 
কার্বব শোষণ কবে এক: উত্তম স্টীলে পরিণত হয়। ব্যয়সাধ্য খলিব! বিশেষ 

প্রয়োজন বা তীত এই পদ্ধতি অধিলম্থিত হয় ন। | 

কিন্তু সাধাবণ প্রয়োজ/নব সমস্ত স্টীলই কাস্ট“মায়বন হইতে বিপ্িমা'ব অধবা 

সিমেন্স মার্টিন প্রণালীতে গ্রস্তত হয। এই উভ্দ্ব পদ্ধতিতেই প্রথমে কাস্ট- 

আয্বনেব অপ্রব্যগুলিকে জাবিত কবিয়া দূব করা হয় এখং পবে যৃতটা 
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আবশ্তক ততটা কার্ধন এবং অন্যান্ত ধাতু মিশ্রিত করিয়া উহাকে স্টীলে পরিণত 

করা হয়। 

অল্প লৌহেব সহিত কাবন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি নির্দিষ্ট পরিম(ণে মিশাইয়া 
গলান হয়। এই মিশ্রণটি ঠাণ্ডা করিযা বাধিযা দেওয়া হয় এবং ইহাকে 
“্পাইজেল? (91৩2) বলে। বিশুদ্ধতর লৌহের সহিত প্রয়োজনান্যায়ী পরিমাণে 

এই স্পাইজেল মিশাইযা স্টীলের ভিতব ইচ্ছান্তরূপ কারন, ম্যাঙ্গানিজ রাখা! যায় । 
(খ) বিসিমার প্রণালা (89559171615 ৯০০৪55)--বিসিমার-পদ্ধতির 

আদি প্রচলন ভারতবর্ষে । বিসিমার সাহেব মাদ্রাজেব লৌহকরিদের নিকট 

ইহা শিক্ষা কবেন এব*' গশ শতাব্দীব মধ্যভাগে ইংলগডে নিজেব নামানুারে 

ইহাব প্রবর্তন করেন। 
এই পদ্ধতিতে স্টল প্রস্তুত করিতে একটি বিশেষ ধবণেব চুল্লী ব্যবহৃত হয়। 

এই চু্রীকে 'বিলিমার কনভাবটাঝ বলে। এই কনভারটাব ইস্পাত বা পেটা- 

লেহাৰ তৈযারী এবং দেখিতে 

ডিথ্বাকৃতি। অবলম্বনের জন্য দুইটি শক্ত 

লৌহ গু ও যন্থযুক্ত চাকার সাহায্যে 
এহ ডিহ্ব(কুতি চুলীটি মাটি হইতে কিছু 

উপবে ঝুলান থাকে। চাকাব সাহায্যে 

ইচ্ছান্রবাধী চুল্লাটিকে সোজা, কাঁৎ ৭1 

উপুড কৰা সম্ভব । চুর্লীব শীচে বায়ু 

গ্রবেশেব অন্য কযেকটি নল সংযুক্ত 

থকে। হস্পাতেব প্রাচীবের অভ্যন্তরে 

একটি পুরু আন্তবণ থাকে। স্টীল 

প্রস্তুত কবিতে যে কাস্ট-আযবন 
ব্যবস্ৃত হইবে তাহাতে যদি ফসফব!সেব 

পবিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে 

তাহা হইলে ক্ষাবজাতীয আস্তবণ দেওয়া! হয়__উহাতে ডলোমাহট, 0800, 
18008, বাবহাব কবা হব। পক্ষান্তরে, কনভাবটারে ব্যবহৃত কাস্ট-আয়বনে 

যদি ফসফরাসের ভাগ খুব কম থাকে তবে অয রজ্াতীয় আন্তরণ দেওয়া 

হয়--উহাতে সিলিক1 থাকে ( চিত্র ৩৪ঘ )। 

চিত্র ৩খ-বিসিমাব কলভারটাব 



আয়রন ১৭৯, 

মারুত-চুল্লী হইতে সোজাসুজি কাস্ট-আয়রন বিসিমার কনতারটারে লইয়া 
যাওয়। হয়। প্রায় ছুই-তৃতীয়াংশ কাস্ট-আয়রনে ভরিয়া কনভারটারটিকে সোজ! 

অবস্থায় রাখিয়া উহার নীচের নলের ভিতর দিয়া অতিরিক্ত চাপে বাঘ 

পরিচালিত করা হয়। প্রথমেই ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন প্রভৃতি জারিত হয় এবং 

আন্তরণের সহিত মিশিয়! ধাতুমলে পরিণত হয়। ফসফরাস থাকিলে (০৪০ 

1৮180-এর আশ্তরণ থাকে) উহাও ফসফেটে পরিণত হয়। শেষে কাবনও, 

জারিত হয় এবং উৎপন্ন কাবন-মনোক্সাইড চুল্লীর মুখে আসিয়া ঈষৎ নীল শিখা 
সহ জলিতে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাবন-মনোক্সাইডের শিখাটির 

নিভিয়া যায। তখন বুঝা যায় সমস্ত কাধন দূর হইয়াছে। চুল্লীটিকে অতঃপর 
কাৎ করিয়া তাসম!ন ধাতুমল পৃথক করিয়া লওয়া! হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
স্পাইজেল উহাতে মিশান হয়। উত্তমরূপে মিশ্রণের জন্য আরও দুই-এক মিনিট, 

সি স্াযা হা 11.115115 রথ ৫ 

42751871174 41345 15, 

13:101891148-:12- ২ 
শররিন্পশ লাররউল পিউ এ নি 

3113 04:21 25 এ ০৮১০০ 
টির ই, শি তি ৯» রি 

চিত্র ৩৪৩-__সিমেন্স-মার্টিন চুলী 

বাতাস উহার ভিতর দিয়া চালন। করা হয়। পরে কনভারটারটি উপুড় করিয়া 

স্টীল বাহির করিয়! ছাচে ঢালাই করা হয়। দশ মিনিটের মধ্যেই এই ভাবে 
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কাস্ট-আয়রন স্টীলে পৰিণত হয় এবং প্রশ্ডিটি চুন্্ী হইতে প্রা আডাই শত মণ 
স্টীল পাওয়া যায় । 

ঘে)ট সিমেন্স-মার্টিন-প্রণালী (51017675-8181%0) 00৩7 11646) 

০6855 )- এই প্রণালীতেও বিসিমাব-পদ্ধতির অনুরূপ কাস্ট আয়বনেব অপ- 

ভ্রবযগুলি যথাসম্ভব জারিত কবিয়। দূর কর" হয এব” তৎপর প্রয়োজন-মণ্ত 

স্পাইজেল মিশান হয়। 

এই পদ্ধতিতে অগ্নিসহ-ইটের তৈয়ারী চতুষ্ষোণ একটি প্রকোষ্ট চন্লীরূপে 
ব্যবহৃত হয। চুল্লীব গহবরটি সমতল এব* প্রশস্ত। এই চুল্লীব উপরে একটি 
নীচ ছা? আছে। চল্লীর উভষ প্রান্তেই গান প্রবেশ ও নির্গমনেব ব্যবস্থা 

আছে (চিত্র ৩৭ $)। চুল্লীর অভ্যন্তরে অল্নজা তীর ৭10১ অথবা ক্ষাবঙ্জাতীয 

40 15180 আস্তরণ থাকে। ফ্সফবাদব পরিমাণ অধিক হইলে ক্ষারজাতীয় 

প্রালপেব প্রয়োজন হয়, নতুবা অগ্জাতীয় আস্তবণ থাকাই সুবিধাজনক | এই 

চল্লীব অদূর অনধিক বায়ুযাগে কযলা পাডাইমা প্রডিউসাব গ্যাস 
(004 ইহ) তৈয়াবী করা হয। 'অতিবিক্ত বাষুব সভি৩ প্রডিউসাব গ্যাস 

মিশিত করিযা লইয়া সিমেশ্স মার্টিন চল্লীব নিঠ'ব উচা জালান হয় । এইভাবে 
'ণই চুল্লীর অভ্যান্তবে প্রথব তাঁপ শষ্টি কবা হয। 

মারুতন্টুল্লী হইতে গলিত কাস্ট আযবন সোজাসুজি সিমেন্স যার্টিন চলীতে 

লইয! খাওয়া হয। উহাব সন্িত ফ্যাক্টবীব অব্যবশ্তায ছাটাই স্টীল এখং কিছু 
ভিমাটাইট মিশাইয়া (দওযা হয়। হিমাঁটাইট 1630, দ্বাবা কাস্ট আযবনের 

কাধন, ম্যাঙ্গাণিজ প্রভৃতি জারিত হয। কাধন-নশোক্মাইড উডিষা যাষ। অন্যান্য 

অক্সাইড আস্চবণেব স'স্পশে আসিয়া পাতুমলে পবিণ৩ হয়। এইভাবে 

কাস্ট-আয়বনেব অপজ্ব্য দূব হইলে, প্রযোজনীয পরিমাণ স্পাইজেল উহাতে 

(দওযা হয এব" আবও তাঁপি৩ কবিয়া উহাকে উত্তমরূপ মিশাইয়া লওষ1 হয। 

সমস্ত প্রক্রিয়াটি নিষ্পন্ন করিতে প্রাষ ৮-১০ ঘণ্টা প্রষ্বোজন। স্টীল গলিত অবস্থায 

বাহির করিয়া ছাচে ঢাল! হয। 

বিসিমার স্টীল অপেক্ষ। সিমেন্৷ মার্টিন স্টীল অনেক উতৎকষ্ট। সুতরাং সময় 
বেশী লাগিলেও ভাল স্টীল প্রয়োজন হইলে এই উপায়েই তৈষাবী করা বঞ্ছনীয় । 

কাস্ট-আয়বনে ফসকবাসেব পরিমাণ বেশী থাকিলেও এই উপা;য় স্টীল গ্রস্ত 

করা ভাল। 



আয়রন ১৭৩ 

অনেক সময় মারুত-চুললীজাত লৌহের সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ এবং প্রায় সবটা 
কার্বন বিসিমার পদ্ধতিতে তাড়াইয়্া অবশিষ্ট ফসফরাস সিমেন্স-মার্টিন চুল্লীতে 
দূরীভূত কর! হয়। বস্তত:ঃ ইহা দুইটি পদ্ধতির সমন্বয় । ইহাকে 'ডুপ্লে প্রণালী 

বলে। টাটার কারধানাতে ইহার বাবহার হয়। 

বিশুদ্ধ লৌহ-_সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ লৌহ পাইতে হইলে উত্তপ্ত ফেরিক অক্সাইডকে 

হাইড্রোজেন গ্যানে বিজ।রিত কর! হয়। 

৩209 1-3778--25৩+-3550 

লৌহ লবশের জলীয় ভ্রবণের তডিৎ-বিগ্লেষণেও বিশুদ্ধ লৌহ ক্যাথোডে পাওয়া যায়। 

৩৪-৪। লৌনের ধর্ম 2-_বিশু্ধ লৌহ উজ্জল সাদা রঙের ধাতু। 
উহার ঘনত্ব ৭:৮৫, গলনাঙ্ক ১৫৩০০ এব” স্ফটনাঙ্ক ৪৫০০ সেন্টিগ্রেড। ইহ 

চম্বক ছার! আকৃষ্ট হয়। 

শুফ বাতাসে লৌহের ৬কান পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু আদ্র বাতাসে অতি 

সহজেই সাধাবণ লৌহের উপর মরিচা পড়িতে থাকে। 
অক্সিজেন গ্যাসে লোহিততপ্ত করিলে লৌহ জ্বলিযা উঠে এখং জারিত হইয়া 

15304 অক্মাইডে পরিণত হয । লোহি তপ্ত লোহার উপর দিযা স্টীম পবিচালিত 

কবিলেও লৌহ জাবিহ হইয়া যায় ২-- 

3:০4 4,০০০, 4, 

কাধন-মনোক্সাইড গ্যাসে তাপিত করিলে, লৌহ ভহার সহিত যুক্ত হইয়া 
'আয়রন কাবনিলে” পরিণত হয় £-05+50০-০(00), 

হালোজেন, সালফার প্রভৃতির সহিত উত্তপ্ত করিলে, লৌহ উহাদের সঙ্গে 
যুক্ত হয় £-- [০-1-9557755 275-4-3012-5 21765015 

লঘু হাইড্রোক্লোরিক আসিড, আলফিউরিক আযসিড দ্বারা লৌহ আক্রান্ত 

হইয়া ফেরা লবগে পরিণত হয় এব* হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। 

চ০+ 7,500, লা, চ61-21701-77601,1 ৮7, 

নাইটিক আসিডেও লৌহ ভ্রব হয়। বিভিন্ন অবস্থায় উহাদের বিক্রিয়াগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন রকমের । যথা £-- 

(ক) শীতল অবস্থায় লঘু আযসিডে 
4৮৩4 101705-4500925+ খিল এ২0১37,০ 



১৭৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

(খ) উষ্ণ অবস্থায় গাঢ আমিডে 
ঢ৩+61ব09-16(09)১+ 30১74-372509 

বিশুদ্ধ নাইট্রিক আযাসিডে বা ধূমায়মান নাইটটিক আযসিডে লৌহ বাধিলে 
উহ দ্রবীভূত না হুইয়! “শিক্ষিষ লৌহে” পরিণত হয়। জাধাবণ লৌহ কপাব- 
সালফেটেব সহিত বিক্রিযা করে, লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযসিডেব সহিত বিক্রিয়া 

করে, ইত্যাদি। কিন্তু যে লৌহ বিশুদ্ধ গাঁ নাইটিক আযাসিডেব সংস্পর্শে 
আসিয়াছে উহার এ সকল ধর্ম লোপ পায়। কপাব-সালফেট খা চা খু এব 

সহিত উহ1 আব বিকিয়া কবিতে পাবে ন|। এইবপ লৌহকে “নিগ্রিন্ন লৌহ, 
(159৬6 21015) বলা হয । নিক্ষিষ লৌহেব উপবিভাগ ঘসিযা ফেলিলে অথবা 

উহাকে বনু গ্যাসে উত্তপ্ত কবিল অথবা এক ট্রকবা জিক্কব সহিত লঘু আপি 

নিমজ্জিত কবিযা রাখাল উহাপ শিক্ষিঘতা লোপ পাষ এব উহা "খাবার জাবাবণ 

লৌহে পবিণত্ত হয়। নাইটিক ঘ্মাধিডেব পবিবর্তে (ক্রামিক আযসিড, 

হাইড্রোজেন পাব অক্সাইড খাবা ও *লীহকে এইরূপ নিষ্ষিয কবা! সম্ভব | সাধাবণতঃ 
মনে কৰা হয__এই সকল জব্িজেন সমৃদ্ধ বিকাবক ছ্াবা লৌহেব উপব উহার 

অক্স[ইডেব একটি অঠি পাতলা! আববণ পড়ে এব্* এই আআববণটি লৌচেও অন্যান্য 
বিক্রিযা বন্ধ কবিয়' দেয। 

আয়বানব ছুটি যোজ্য তা আছে-ছুহ এব* তিন। স্ুবুঙবা* দ্বিযাজ+ 

আয়বনেব যৌগকে (ফ্ধাস (যীগ এব" এিখোজী আযবনের যৌগকে কেবিক যৌগ 
বলা হয। জবাবণতঃ ফেবিক খীগসমূহ ফেবাস-যৌগ অপেক্ষা আপক্তব স্ব।যী 

হয। ফেবাস-যৌগঞুলি বাতাস, অঝ্ঙজন জোন, নাইটিক আাঠিদ, ডাহ- 
ক্রে'মেট, হাগড্রোজেন পাব জক্মাঈদ প্রভৃতি দ্বাব। জাব৩ হই ফেবিক যৌগে 

পরিণত হঘ। ফেবিক মৌগণ্লিক ফেবাস-অবস্থায় বপাগুবিত কবিতি হইলে 
91019, ১০. [3১5 প্রভ়ততব সাশায্যে বিজাবি৩ কৰা প্রযোজল। যথ] :--- 

4 9304 2,901 03 25. (১0৭)3+2ন20 
21 530)$ 1 317,067 2193 292 05095)37 20147209 

27990; 11775098+ 820. ত. (90+2720 
27901+19801১--2চ60121 900 
55019171771 15015717701 

27601347175 -27501১+972701 



'আত্বরন ১৭৫ 

৩৪-৫। লোকের মরিচ। (84901 ০11০7)-_সাধারণ লৌহকে আর্দ্র 
বাতাসে বাখিযা দিলে উহার উপবিভাগ ধীরে ধীরে একটি বাদামী রঙের 

গুঁড়াতে পবিণ৬ হইতে ধাকে। ইহাকে লোহাব 'মরিচা ধরা বলা হয়» এবং 

একবার মরিচা পড়িতে আবম্ত কবিলে খুব দ্রুত এই পবিবর্তন সংঘটিত হইতে 
থাকে। মবিচা বিশ্লেষণ করিয়া দেখ' গিদ্বাছে উহাতে সোদক “আগবন-অল্সাইড' 
থাকে এবং উহাব মোটামুটি সন্বেত--276,03,377509 1 

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লৌহে মবিচা পড়ে না। মবিচা পড়িতে হইলে জল বা৷ জলীয় 
বাম্প এব* অক্সিজন গ্রযোজন ৷ উহাদের যে "কান একটিব অবর্তমানে লোহার 

উপব মবিচা পডে না। মবিচা-ধবা জন্বদ্ধে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। 
উহাদেব দুই একটি আলাচনা কবা হইঠেছে। 

(ক) কেহ কেহ মনেকবেন বাতাদেব জলীঘ খম্পি ও বার্ন ডাহ-অল্সাইড হইতে যে 

কার্বনিক আনিড হয উহা! লোহাকে আক্রম। কার এব" উহাকে আসিড-ফেবাস কাবনেটে 

পবিণত কাব । অল্ষিজানর সং্পাশ ভহা ক্নাবকীয় বাবানটে বপান্তরিত হয এব* পথে 

'আদ্রবিগ্লেষিত হহয। খেবিক অাত্ে গবিণত হয়। ডহাই মরিচা । 

00274 50 11500) 

[০121716007-19017003)5 77, 

201700)51 04 7.0 £9(017)2700371 2005 

2£00017)7700 [75১০ 3.0 200. 

(খ) মি পচা পম্প ব অগপ এবটি মঞখাণে লোহা ভিতার বেছ্যতিক সেলের অস্তিত্ 

কল্পনা ধবা হয । শ্যাদাইট বাধন ব]াব1 ৪ তৌহ কণিকাগুণি পৰ। ও অপর *ডিত্ছ স্বরূপ 

কাজ করে এব" জন ভতণ্ডিৎ বা“ম্যকজ প এঠ নদ বেদ্রাতিক সেলে থাব। ঘাল মআনে।ড়ে 

আয়বন দ্বীত হয «ব* ক্যাণশাডে হভিড্ ভন ৎপন হয। 

ঢ০--20 1761 217711726 নূ, 

পবে জাল৭ 097 আাযণ দ্বাবা |€++ গাযন হইস্ত ফেখাস হাঁডুগাইড তেষারা হয ণষং 

উহা] জাপ্পিত "্ট্। মবিচান্ত পা ণতহষ। 

[০। +1207-% 650073) 

27 00157)210 11150 16203, 2730 

সাধ'বণঠ লৌভেব ডাব র৬1 বাণিশ দিয় দহাকে মব্চা হইতে রন্দা কবা হয কিন্ত 

জিঙ্ক বা টিপেব প্র" লপ প্যাও মবাপড বন্ধকবাষায়। দস্ত| প্র পিত লোহা বা ইম্পাতের 

পাতকে সাধাব। লোক টিন বাল। ত্দনক ক্ষেত্র আন্কাতব! ব্যবহৃত হয শাবব বিশেষ 

প্রাাজনে “একেল কোমিয়াম প্রইণতি দ্বাব! বৈছুতিক উপাধে প্রালপ দিয়! মবিচা বন্ধ করা, হয়। 
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৩৪-৬। ঢৌহের ব্যবহার-_খাতুর মধ্যে বর্তমানে লৌহেব ব্যবহারই 

সর্বাধিক । বস্ততঃ বর্তমান যুগের নামই লৌহযুগ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
সাধারণ ব্যবহার্য লৌহ মোটামুটি তিন রকমেব-_-কাস্ট-আযরন, ইম্পাত বা 
স্টীল ও রট-আদ্রন। এই তিন প্রকাবেব লৌহেৰ ভিতর অবশ্ঠ কার্বনের 

পরিমাণ বিতিন্ন এব সেইজন্য উহাদৈব বাহা ও ভৌত ধর্মেবও যথেষ্ট তারতম্য 

আছে। 
প্ররুতপক্ষে লৌহ একটি অদ্ভুত ধতু-_উহাব সাধাৰণ ধর্ম বা গুণগুলি খাদেক 

তাবহম্যে এত আশ্চষবকম ভাবে পরিবত্তিত হয যে দেখিলে বিস্মিত হইতে 

হয। লৌহ (যমন খুব শক্ত হইতে পাবে আবার তেমন নবমও হওয়া সম্ভব । 
লৌহ সাধাবণণঃ চম্বকম্বারা আরষ্ট হয়, আবাব কোন কোন অবস্থায় একেবাবেই 
উহার চুম্বকত্ব থাকে না। ইহা অগ্যন্ত ঘাতপহনশীল অবস্থায় তৈয়াবী কর! 

সম্ভব, আবাব একেবাব ভঙ্গুব অবস্থায পাওয়াও সম্ভব। ইহার প্রসাবাহ্ধ খুব 

বেশী, আবার একবাবে কমণ্ড হইতে পাবে। এইরপ উহার প্রত্যেকটি ধর্মই 

কমবেশী কবা যাঈতে পাবে । এহ সকল বিভি্ন-গুণা্িত লৌহ পাইতে হইলে 
প্রায়ই লৌহের সঙ্কিত অন্তান্ট মৌল কিযংপবিমাণে মিশ্রিত কৰা প্রয়োজন হয় 
এব" বিভিন্ন উষ্ততাষ উহাকে তাপিত ববাও প্রযোজন হয়। 

কাস্ট-আয়রন-_ইহাণে সাধাব্ণ ৩; ২-৪ ৫%% ভাগ কাবন থাকে । তাছাডা। 

ম্যঙ্গানিজ, সিলিকন ও ফসফরাস থাকে । অন্যান্ত লৌহ হইছে ইহা গলশাঙ্ক 

কম এবং প্রাথ ১২০* (সষ্টি গ্রেড উষ্ণতায় ইহা তবলিত হহ্যা যায । “কাস্ট 
আযবন বেশ কঠোব বট তবে অত্যন ভঙ্কুব । হহাক ঢালাই কবা যায় কিন্ত 

ঘাতসহতা কম থাকার জন্য পিটাইযা কিছু তৈযাবী কবা যায না। ইহাকে 

পিটাইযা জোড দেওয়া সম্ভব শয। ইহাকে স্থাধী চুন্বকেও পবিণত কব যায় ন|। 

ইহা পান দেওয়াও সম্ভব হয না। 
অধিধা*শ কাস্ট আয়রনই স্টীল ও বট-আযবন প্রপ্তুতিতে ব্যবহৃ৩ হয়। 

গৃহস্থের কোন কোন হৈজসপত্রার্দি, লাহাব বেলি প্রভৃতি প্রস্তর তিতেও কাস্ট- 

আমঘবন ব্যবহাব বরা হয। 

রট-আয়রন-_-ইহাতে কাবনেব ভাগ সাধারণতঃ *১২- ২৫০ । ইহাব গলনাঙ্ক 

অন্থান্ত লৌহ অপেক্ষা বেশী, প্রায় ১৫**০ সেন্টিগ্রেড । রট-আয়বন অপেক্ষাকৃত 

নবম এবং যথেষ্ট ঘাতসহনশীল, কিন্তু ইহাকে পান দেওয়া যায় না। উহাকে 
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পিটাইয়া জোড় দেওধা যায়। রট-আয়রনে সরু. তার বা চাদন্ তৈয়ারী করা 
সম্ভব। ইহাও স্থায়ী চু্কত্ব লাভ করে না। 

তার, জাল, বৈহ্যাতিক-চুক্বক প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে রট-আয়রন ব্যবন্থত 
হর। 

স্টীল €(ইম্পাত )-_ইম্পাতে '২৫-১.৫০% ভাগ কার্বন সচরাচর থাকে । 

ইহা ছাড়া সর্বদাই ইম্পাতে ম্যাঙানিজ, ক্রোষিয়াম, নিকেল, কলফরাস, 
ভ্যানাভিযাম, টানস্টেন প্রভৃতিব কোন একটি বা একাধিক মৌল মিশ্রিত থাকে। 
এই সকল মৌলগুলি ইস্পাতকে বিভিন্ন গণাম্বিত করিয়া থাকে । ইহার্দিগকে 

হস্পাত-সঙ্কপ্প (5119) ১6০61) বলা যাইতে পাবে। সাধারণতঃ ম্যাঙ্গানিজ 

থাকিলে স্টীল অধিকতর শক্ত ও ঘাতসহনশীল হয়। ক্রোমিয়াম মিশ্রিত থাকিলে 

উহাব মরিচা-পড়া বন্ধ হয, মরিচা-হ*ন লৌহ এইভাবে তৈয়াবী হয। যে সমন্ত 

স্টানা ভ্রুতগতিশীল-যন্ত্রে বাবহৃএ হয তাহাতে টানস্টেন মিশ্রিত কৰা হয। শক্ত 
এবং স্বল্প প্রসাবাহ্ব-বিশিষ্ট স্টীল পাইতে হইলে নিকেলেব সহিত মিশ্রিত কবা 

প্রযো জন । 

সাধারণ ইম্পা একে পাহি৩তগ্ত কবিযা লহঘা হঠাৎ শীতল জলেব ভিএব 

ফেলিষা দিব। ঠাণ্ড। করিলে উহ। অত্যন্ত শু এব" ভঙ্গুব হহয। পড়ে। হহাকে 

কঠিনীভূত ইস্পাত (75796060966) বলে | কঠিন & ভঙ্গুর স্টীলক্ষে আবাব 

নিদিষ্ট “কান উষ্ণতায তাপিত করিয়া ধীবে ধীবে শীতল করিলে উহাব ৩গুবত্ব 

লোপ পা এব" স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাষ, অর্থাৎ স্টীল আবাব নমশীষ হইয়া 
পডে। নির্দিষ্ট উষ্ণজতাঘ তাপি৩ কবিষা এব" পরে ধীবে ধীবে শীহল কবিষা। 

স্টীলকে এইভাবে নমনায কাকে সচবাচব “ইম্পাতেব কোমলাযন” বলিষা 

অভিহিত কবা হয। জ্টীলক্চে প্রথমতঃ কঠিন ইস্পাতে পবিণত করিযা পুনরাষ 

তপিত করা ও €কোমলাধিত করাকে “স্পাতের পান দেওয়া (0:5007৩/00 

০1 5০০০1) বলে। ভিন্ন ভিন্ন কাজে স্টীলেব বিভিন্ন বকমের নমনীয়তা প্রষোজন । 

যেমন, ছুবি তৈযারীব 'জ্টাল ও স্প্রাং তৈযাবীর স্টীল ঠিক একরকম নয। 
কোমলামিত কবাব সময বিভিন্ন উষ্ণতা কঠিন স্টালকে তাপিত করিয়! 

প্রয়োজনানুষাযী গুণসমন্িত কর] হয় । 

ঘাতসহনশীল এবং ভঙ্গুব, শক্ত এবং নরম সবরকম স্টীলই পাওষা ষায়। 

স্টীল পিটাইয়া জোড় দেওষা ষায়। ইহাকে পান দেওযা যাষ। কাকে স্াসী 
কয--১২ 
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চৃ্বকেও পরিণত করা সস্ভব। স্টীল সাধারণতঃ; ১৩১০০-১৪৯০ সেক্টিগ্রেড 

উষ্ণতায় গলে। প্রায় সবরকম লোহার জিনিসেই স্টীল ব্যবহাব করা যায়। 

ঘড়ি, চুম্বক, ট্রাঙ্ক গ্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া এঞ্জিন, মেসিণগান, রেলেব চাকা, 

দধান্ত্র প্রভৃতি সব কিছুতেই স্টীল ব্যবহৃত হয়। 
ফেরিক-অক্সাইনড, 15:08 £ কোন ফেব্রিক-লবণের জলীয় দ্রবণে আযামোনিয়া 

দিলে বাদামী ফেরিক-হাইড্রল্লাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। অধঃক্ষেপটি ছাকিয়! পৃথক কর! হয়। 

উত্তপ্ত করিলে ফেগিক-হাইড্রল্লাইড হইতে জল পৃথক হইয়া যায় এবং ফেরিক-অল্লাইড 

পাওয়া যায়। 

185015+-3খান$0ন 75007705430 
217০(077)9-1765209-7 32750 

পালিশের জন্য যে “ক” নামক ও ড1 ব্যবহৃত হয় তাহাঁও খুব মিহি ফেরিক অক্সাইড-চূর্ণ। 
উহা। ফেরাস-লালফেট-লবণ উত্তপ্ত করিধ। প্রস্তুত কর! হয । 

28550%-57580) $+9084+503 

ফেরিক অল্সাইড গাঁ লাল কঠিন পদার্থ। জলে অদ্রাব্য কিন্তু বিভিন্ন আযসিডে দ্রবীভূত 

হইয়। ফেরিক লবণ উৎপন্ন করে। 

পালিশের কাজে, রছ হিসাবে এব* প্রভাবককপে ফেবিক অক্সাইড ব্যবহৃত হয় । 

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 

লেড ( সীসক ) 

চিহ, ৮১ পাবমাশবিক গুধত্ব, ৯*৭*২২। কমাঙ্ক, ৮২ 

লেডেব নানাবপ আকবিক প্রকা হতে পাওযা যায। তন্মধ্যে গ্যালেনা 

(0916)% ), £১১-_-এইটিহ প্রণান। ইহা ছাভা, 

আঙ্গলেসাইট [4170810৭106], 7৮904 

সেরুসাইট [0010516], ৮000 

লানার্কাইট [1.479111165], 2১904, ৮০০ 

লেড ওকর [1.2 0০127], 1700 উত্যাঁদি, লেডেৰ উমেখযোগা আকরিক। 

৩৫-১। লেড প্রস্ততি 2 সমস্ত লেড ধাতুই গ্য।লেনা হইতে প্ররস্তত 

করা হয। গ্যালেনা-খণিজ-পাথবে লেড-সালফাইড ছাডা অনেক অপ্রয়োজনীয় 

পদার্থ মিশ্রিত থাকে । মাটি, বালু প্রভৃতি সিলিবেট-জাতীয় বস্ত ত" থাকেই, 
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তাহ। ছাড়া প্রায় সর্বদাই কিঞ্চিৎ সিলভাব-সালফাইড এবং কপার, বিসমাথ 

প্রভৃতির সালফাইডও থাকে। লেড-সালফাইডের পরিমাণ অনেক সময় শতকরা 

৮-১০ ভাগের বেশী নয়। 

বর্তমান পদ্ধতিতে প্রথমতঃ গ্যালেনার অপব্রব্যসমূহ যথাসম্ভব দৃবীভূত কর! 

হয়। তৎপর তাপজাবণ সাহায্যে লেড সালফাইডকে লেড-অল্মাইডে পরিণত 

করা হয। এই লেড-অক্মাইডকে মারুত-চুলীতে ক্বন-সহ উত্তপ্ত অবস্থায় 

বিজারিত কবিলে লেড ধাতু উৎপন্ন হ়। অতঃপর তডিৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে 
ধাতুটিকে বিশোধিত কবা হয়। 

গ্রযালেনার গাড়ীকরণ__-খনিজটি বিচর্ণ অবস্থায় জল ও অল্প পরিমাণ 

তেলেব সহিত উত্তমবপে মিশ্রি৩ কবিযা লওয়া হয। এই মিশ্রণেব ভিতব দিয়া 

, বাস পবিচালি৩ কবা হয। ত৩ল ও জলেব 

ঘনিষ্ঠ মিশ্রণে ফলে যে ফেনা হব ডহাতে 

খাতব সাণফাইডগুলি আরুঃ হইয়া পৃথক হইযা 

ভাসিযা উঠে, কিন্তু মাটি, বালু প্রভৃতি 
'অপদ্রব্যসমূহ জলেব শীচে থিঠাইয। যাঁষ। 

এই ভাবে গাটীক্বণেব পব খমিজাটতে প্র।থ 

শতকবা ৬ -৭০ ভাগ লেড-সালফাইড থাকে। 

তাপজারণ--গণ আকবি কটিকে অতঃপব 

বাফুপ্রবাহে তাপি৩ কবিযা লেড-অঝ্ইডে 

, পরিণত করা হয। লোহাব তথাবী অপেক্ষার্কত 

ছোট ছোট চুল্লীতে এই প্রক্রিযাটি সম্পন্ন কবা 

হয। এই চুলীগুলি দেখিতে অনেকটা বাল্তিব চিত্র ৩৫ক-_গ্যালেনাব তাপজারণ 

অনুবপ । উহার মেঝেটি সঙ্ি্র এখং শীচেব দিক হইতে বাধু প্রবেশ 

কবানোব ব্যবস্থা* আছে। চুল্ীৰ উপবে একটা ঢাক্ন ও গ্যাসেব নির্গম-পথ 
আছে। মেঝেশে প্রথমে খাশিকটা কোক কষলা বাধা হয। তাহা উপবে গা 
গ্যালেনাব সঠি ৩ সাম।হ্য চুন মিশ্রিত করিয়া টু্লীতে লওযা হয। প্রথমে কষলা। 

পুডিয়া চুলাটিকে তাপিত কবিষা তোলে এবং পবে বিক্রিযা হইতে যে তাপ উদ্ভূত 

হয তাহাতেই প্রয়োজনীয় উষ্ণতা থাকে । বিক্রিষার জন্য পীচ হইতে ক্রমাগত 

উত্তপ্ত বাধু পবিচালি৬ করা হয়। লেড-সালফাইড তাপজাবিত হইয়! লেড্ 
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অন্জাইডের ছোট ছোট হাল্কা কাকরে পরিণত হয়। খার্নিকটা লেড-সালফাছিত 
অধন্ত লেড-সালফেটে পরিণত হইয়া যাষ (চিত্র ৩৫ক )। 

2190১ + 305-21290) +29092 ১ ৮০১4 202-51%9908 

বিক্রিয়াশেষে চঙ্লীর ঢাক্নিটি সরাইয়া লে৬-অক্মাইড কাকরগুলি বাহির কবিষা 
লওয়া হয। 

বিগলন- লেড-অক্সাইডের কাকরের সহিত কোক কয়লা মিশ্রিত করিষ! 

একটি ছোট মারুত-চুল্লীতে উহাকে অধিকতব উষ্ণতাষ বিজ্ারিত কবা হৃধ। 

কিছুটা! আয়রন-অক্সাইড ও চন বিগালক হিসাবে উহার সহিত মিশাইমা লওষা হয। 

মাকত-চর্রীটি প্রা পঞ্চাশ ফিট উঁচু, পুক ইম্পাতের পাতের তৈযারী, এবং ভিতরেব দিকে 

অগ্মিসহ-ইষ্টাকেব দ্বার! আচ্ছাদিত। চুল্লীব নীচের অ*শটি অপেক্ষাকৃত সব হইল একটি ছোট 

প্রকান্ঠে আসিযা! শেষ হইয়াছে । চুল্লীটির ডপরেব দিকে খনিজ, কোক প্রভৃতির প্রবেশের 

বাবস্থা আছে। উৎপন্ন গ্য।স বাতিৰ হয়া যাওয়ার একটি নিগম-পথও আছে । চুল্সীর নিম্নাংশে 

ডত্বপ্ত শ্রষবাধু প্রবেশ করার জন্য চুলীর চতুদিকে কয়েকটি নল (09615) আছে । 

চ্নীব উপব হইতে লেড-অক্মাইড প্রভৃতি ক্রমশ: নীচের দিকে যাইতে থাকে 

এব* শপ বাধুপ্রবাহেব সংস্পর্শে আসে । কার্বন প্রথমে পুডিযা কার্বন-মনোত্সাইডে 

পরিণত হয। অধিক উষ্ণতা লেড-অক্মাইড কাবন এব* কাধন-মনোল্সাইড 

উভয়ের দ্বাব| বিজারিত হইযা লেড ধাতুতে পবিণত হয £-- 
১0094 055৮0 + 096) ০০ 1009-৮০--090905 

অধিক উষ্ ঠাব জন্ত উৎপন্ন লেড বিগলিত অবস্থায থাকে এবং ধীবে ধীবে 

শীচের গ্রকোদে আসিবা সঞ্চি 5 হয। যদি কোন লেভ সালফ্কাইড অক্মাইডের 

সহিত অধিকৃত থাকিয। থাকে তাহ। হইলে উহা এই উষ্ণতায লেড-অক্মাইডের 

সহিত বিক্রিষা দ্বাবা ধাতুণে পবিণত হইযা যায়। আযবন-অক্মাইডও লেড- 

সালফাইডেব বিজারণে সহাযতা। কবে £__ 

৮০৯+-2৮০০-53৮০-+-902 

20১১1 ০20১19021১4 276১+ 900 

কোন লেড-সালফেট থাকিলে উহাও লেড-সালফাইডের সহিত বিক্রিয়া 
করে £:- চ১৪+ ৮90,০52 +290৯ 

খনিজেব ভিতব যে সিলিকা থাকে তাহা চুনের সহিত যুক্ত হইয়া ক্যালনিযাম 
সিলিকেটে পরিণত অয়। ক্যালসিয়াম সিলিকেট আয্রন-সালকাইভ এবং অন্যান্ধ 



লেত ১৮১ 

'্অপত্রব্য একত্র হইয় যে ধাতুমল কৃষ্টি হয় তাহাও গলিত অবস্থায় নীচের গ্রুকোষ্ঠে 
গলিত সীসকেব উপর সঞ্চিত হয। এই প্রকোষ্ঠ হইতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন নির্গম-নল 
স্বারা ধাতু ও বাতৃমল বাহিব করিয়া লওষা হয 

( চিত্র ৩৫খ )। 090 +১:03-509৭103 

তড়ি"বিশোধন-মাকত-চূ্দী হইন্য যে 

জেড ধাতু পাওয়া বায় তাহাতে মারও শগ্তান্ ধাড় 

শ্বপ্প পরিমাণে “মশ্রিত থাকে । এইজন্য এই লেড 

শুব নরম বা থাতসহ হয় না। বেটের (8৫৫৮3) 

তড়িৎ-বিশো ধন প্রণ।লাতে ডত্রুষ্ঠতর লেড প্রস্তুত কব! 

তয। একটি তডিৎ-বিশ্লেষক (সাল উৎপন্ন (লডেব 

মোটা পাত গানোড কাপ শদয়া হয়। পাতলা 

বিশুদ্ধ লেডব পাত কাথো কাপ বাবহাত তয। 

আনোড ও কাাথোডক নেডক্য়োসিলিকট 

(6051758) এব* ফ্ুয়ে সিলিমিক আাসাডব (85166) 

একটি মিশ্রণে ভিতব পাখয। ডহাতে নিদিষ্ট পৰিমাপ 

তডিত্প্রবাহ দেওয়া হয়। ন্মাানোড হঠতে লচ ধবে 

ধীরে ভ্রবা %ত হইয়া যায ণব* ক)1খথাডে বিশুদ্ধ। লচ 

সফিত হইতে থাক। শন্যান্ত ধাতুগুলি সেতেব নীচ 

ধতীউষা যায়। এই প্রণালাতে বিশুদ্ধ লেড প্রস্থ কর। তয। 

৩৫-২। ঢেডের ধর্ম_ লা৪র ব$ ধূসব বিস্ব উহ্তাব একটি ধাঙধ ছ্যুি 
আছে লেডেব ঘনত্ব প্রা ১১৭ এব উষ্ভাব গলনাঞ্ধ ৩২৬০ শেন্টিগ্রেড । কিন্তু 

ভ্াগী হইলেও ধাতুটি অত্যন্ত নরম, ছুবিব সাহাযো উহাকে কাটিকা ফেলা সহজ। 

লেড কাগজেব উপব কালে। দাগ কাটিতে পাবে। 
অনার্জ বাতাসে থাকিণে লেডেব কোন বাসানিক পাববর্তন হয পা, কিন্তু 

আর্জ বাতাসে অ*স্পশে ধাতুটির উপর উহার ম্মাবক্ধীয় কাখনেটের একটি অতি- 
পাতলা সাদ! আববণ পড়ে। অধিক উষ্ণতাব বাতাসে বা 'মক্সিজনে লেডকে 

তাপিত করিলে উহ্াৰ হলদে অক্মাইভ পা «য়! যাষ। 

27১-4-0১-27১0 
বিশুদ্ধ জলের সহিত লেডের কোন বিঞ্রিয়! হয না। কিন্ত জলে ধদি অন্যান্য লবণ দ্রবীভূত 

াকে তাহা হইলে লেড আক্রান্ত হয়া থাকে । লেভের যৌগসমূহ দ্রবীভূত অবস্থায় শরীরের 
"পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকব বিঘ। সেইজন্য পানীয় জঙ্গ সরদ্বয়াহ করিবার সমর সাবধানতা শ্রহণ 

সস প্র ছা 

শা 
রে 

রর 
1 
রে 

গল 

গা 

রে 
রে 
পে 

2৫ প্র লেডের মাকত-চু্ী 
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করা প্রয়োজন । পানীয় জলে সর্বদাই প্রায় খানিকটা বাই-কার্ধনেট, সালফেট প্রভৃতি 
ত্রবীভৃত অবস্থায় থাকে । উহারা লেডের সহিত বিক্রিয়া করিয়। অন্তরবণীয় লেড-কার্থনেট, 
সালফেট ইত্যাদি উৎপন্ন করে । লেডের এই সমস্ত অদ্রবশীষ লবণ ধাতুটির উপর অতি সহজেই 

একটি কঠিন আবরণের হাটি করে এবং পরে লেড জলের সহিত সং্পর্শে আসিবার আর নুযোশ 

পায়না । এইজন্ই সাধারণতঃ পানীয় জল লেড-পাইপ দ্বারা সরবরাহ কর! সম্ভব। পানীয় 

জল যদি সম্পূর্ণ “মৃদু” য় এবং উহাতে কোন ভ্বীভূত কার্ধনেট বা সালফেট না থাকে তবে 

লেডের পাইপ বাবহার করা সম্ভব নয়। 

লঘু হাইড্রোক্লোবিক বা সালফিউবিক আমিডে লেড সহজে দ্রবীভূত হয় না, 
কাবুণ অল্প একটু বিক্রিযা কবিলেই লেডেব উপর লেড-ক্লোবাইড ও সালফেটের 

আববণ পড়িযা উহাদেব ক্রিয! বন্ধ কবিষ' দেয। গাঁঢ সালফিউবিক আযাসিডেব 
সহিত ফুটািলে, লেড-সালফেট ও সালফা'ব ডাই-অক্মাইড পাওযা ষাষ। 

১7-27,30+-51190,+ 5০,+গারঃ0 
নাইটি ক আসিদে সহজেই লেড দ্রবীভূত হয। 

৮০+ 4নাব02-াশ১ (০,),4150,+ গার)০ 

অক্সিজেন থাকিলে আযসটিক স্মাসিডও লেদ দব হয এব* লেড-আযাসিটেট . 

উৎপন্ন হয । 

2াস১+407,000ল | 0১-2(00730090)১7১+ 2350 
কষ্টিকসোডা ব" পটাসেব সহিত গলাইলেও লেড বীরে ধীরে দ্রব হুইয়া 

প্রান্বাইট-লবণে পরিণহ হয | 

৮০+1-2৭07-ায70%)১ ৮ানু, (সোডিয়াম ল্লীম্বাইট ) 

লেডের ব্যবহার 2 টাইপ ধাত প্রন্বতিতে প্রচুব লেড ব্যবহৃত হয় । ইনাতে লেড 

৮২% আট্টিমনি ১৫০% এব* টিন ০০০ থাকে ৷ (লেঙ ও টিনের সঙ্কর-ধাতু বালাই করার 

কাজে প্রয়োজন তয় । 'লড (২*%) এব* টিন (৮*%) হইতে যে সঙ্কর ধাতু পাওয়া ধায় 

তাহাকে পয়টাব (76৬1৩) বলে-_-উহা হউতে নানারকম খালাবাসন ইত্যাদি তৈযারী তয। 

জলের নল, চীবাঁচ্চা, সালফিউবিক আসিডের টাওযার প্রভৃতি লেড হইতে প্রস্তুত কবা! হয । 

ব্যাটারী প্রন্্রতিতে এবং তড়িৎবাহী তারের আবরক হিসাবে লেড সর্বদাই ব্যবহার হয়। 

জেডের যৌগসমূহ 
লেড-অক্সাইড-_লেডেব তিনটি অক্সাইড আছে :__ 
(১) লেভ-মনোক্মাইভ বা লিখার্জ 040155125), 2509 

ইহার বাংল! নাম, মুদ্রাশঙ্খ। 



লোড 

(২) ট্রাইপ্রান্বিক-টেট্রোজ্লাইড বা 'রেড লেড? বা মিনিয়াম 
(260. 1,590. 0::109001017))---1108008 

ইহার বাংলা নাম সীসসিন্দুর । 
(৩) লেড-ডাই-অল্মাইড, চ1১02। 

৩৫-৩। লেড-মনোজাইভ [ যুদ্রীশঙ্ ] ৮১০: গলিত সীসার 

উপব দিষ বাফু প্রবাহিত কবিলে উহা! জাবিত হুইযা লেড-মনোক্মাইডে পবিণত 

হয়) উৎপন্ন মনোক্সাইভও সেই উষ্ণতা গলিত অবস্থাতেই থাকে । শীতল 
হইলে উহণ হলুদ স্কটিকাকাব ধারণ কবে। 2০-05-2৮১০ 

ইহা একটি উভধর্মী অক্সাইড । জলে অদ্রাব্য কিন্ত আসিভ ও ক্ষার উভয়েব 
সহিতই বিক্রিষ! কবিয়া উহা বিঙিব্ন লবণ উৎপাদন কবে £-- 

১০+2701-১01১4-3,0 
৮০০ 1-270-1ব১১০৯+,০ (ফুটন্ত অবস্থাষ ) 

লেডমনোক্সাইড বঙ হিসাবে ব্যবহ্থ5 হয। কাচ প্রস্ততিতে, কাচ ব৷ 

মাঁটির বাসনেব উপর প্রলেপ দিতে, এব" লেডেব নানাবিধ যৌগণ-গ্রস্ততিতে 

লেড-মনোক্সাইড 'প্রযোজন হয । 

৩৫-৪। ট্রাইপ্লান্িক টেট্রোক্সাইভ বা রেড-লেড, ৮৮:০, : পবাবর্ত- 
চুীত্কে বিচূর্ণ লেড-মনোক্সাইডকে বাধুপ্রবাহে কয়েক ঘণ্টা তাপিশ করিলে উহ্থা 

ধীবে ধাঁবে গাঢ লাল “বেড-লেডে” পরিণত হয । 

67১0 + 0:--27550), 

ইহা জলে অদ্রবণীযফ। অনিরিক্ত উত্তাপে ইহা বিযোজিত হইয়া পুনবায় 
লেড-মনোক্সট্টডে পরিণত হয। ইহাব জাবণ-ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 
গাঢ আসিডের সহিত ফুটাইলে, আসিডসমূহ জাবিত হইয়া যায় , যথা :-- 

[১80,47-8৮70]-৮ 97500,1 011 45,0 
2580,+677,90১-6১90,+-0,+6,0 

কাচশিল্পে, দিয়াশলাই-প্রস্ততিতে ও রঙ হিসাবে রেড-লেড সাধারণতঃ 

ব্যবহৃত হয়। 
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৩৫-৫। লেভ-ডাই-অন্সাইভ, 7৮০, রেডলেডের উপর গাঢ় 
নাইটটিক আ্যাসিডের বিক্রিন্ার ফলে ফাল লেড-ডাই-অক্মাইড উৎপন 
হয়। 

[7১১04 + কাব 03-29005)+ ০054 2750 

লেড ডাই-অক্সাইড কাল অনিষতাকার পদার্থ । উহা তীব্র জাবণগুণসম্পন্ন । 
সালফার, ফসফবাস প্রভৃতি মৌল উহাব সংস্পর্শে আসিলেই জলিয়া উঠে এবং 

বিশ্ফোবণও সংঘটিত হইতে পাবে। সালফার-াই-অক্মাইডের সহিত ইহা 

সোজান্জি যুক্ত হইযা লেড-সালফেটে পরিণত হয। 
ৃ 2১০১+9০১-১3০, 

রেড-লেভের অন্সরূপ লেড ডাই-অন্মাইভও গা হাইড়োক্রোরিক ও 

সালফিউবিক আযসিডকে ফুটস্ত অবস্থায জারিত করে :-_ 

[7১0+4ান01-৮90151 015172750 

2205 + থান 590,-2990,++ 2 ১0470, 
৪৪০০ সেন্টিগ্রেডেব অধিক উষ্ণতাষ লেড-ডাই-অক্সাইড বিযোজিত হইযা 

বরেড-লেডও অব্লিজেনে পবিণত ভয ১ 

31৮90১-17%20,+ 05 
লেড ভাই-অক্মাইড দিয়াশলাই-প্রস্তুতিতে ও ব্যাটাবীতে বাবহৃত হয। জারক 

হিসাবে লাবরেটরীতেও ইহার বাবহার আছে। 

৩৫-৬। লেড-কার্বনেট, ৪১০০, £ লেডের কোন লবণের জলীয় ।দ্রবণে 
সোডিয়াম-বাই কার্বনেট দ্রবণ মিশাইযা সাদা লেড-কার্বনেট আঅধংক্ষি* 

করা হয। 

৮0:)১+ হাল ০০১৮১০৫০১+০০, 18১০ + গুবছাব0, 
বাই-কাবনেটের পরিবর্তে সোঁডিয়াম-কার্বনেট মিশ্রিত কবিলে ক্ষারকীধ লেড- 

কাবনেটের অধংক্ষেপ পাওযা যায়। | 
একটি বিশেষ ক্ষারকীয়-লেড-কারনেট, 22005 ০0097)5, সাদা বও 

হিসাবে বুল ব্যবস্ত হয়। বাজারে ইহাব প্রচলিত নাম “সীসশ্বেত” বা 

“সফেদা” (৮18৩ 7৩99)1 সস্তা এবং আবরণ-ক্ষমত! সমধিক বলিয়াই ইহার 

প্রচলন এত বেলী । নান! উপায়ে গ্রস্তত করা সম্ভব হইলেও ডাচ-প্রপালীতে 

ইহা (বলীর ভাগ তৈয়ারী কবা! হুষ। 



ধোছ টিক 

যকেদ (9175 1৬৪৫) প্রস্ততি | ডাচন্প্রপালী 2 এই প্রণালীতে 
চিত্র ৩৫ গ (১)-এর অঙ্গুযূপ কতকগুলি মাটির পাজ্জে খানিকটা লঘু আপেটিক 

টু ॥ 

চিত্র ৩৫ গ--(১) 
রঃ - রঃ 

রে 

রঃ 

ভি 1 
রা টি 

চিত্র ৩৫ গ--২) 

*আ।সিড লওযা হয। '্যাসিডেব উপগ বাকী 'অ*শটি সীসাব টুকরাতে ভতি 

খাকে। সীসার ট্রকবাগুলি সাধাবণ৩ঃ সচ্ছিদ্র গোলাকার চাকৃতির মত হইলে 

স্রব্ধিা হয [ চিত্র ৩৫গ (২)]। এই সীসাব চাকতিগুলি ণমন ভাবে বাপা হয় 
যেন তবল আসিছেব সংস্পর্শে আসিতে না পাবে। 

অত্রপ্পব এই মাটিব পাত্রগুলি পর পব সাবিবদ্ধ ভাবে একটি ঘবের উপব 

হইতে নীচে পর্যস্ত বিভিন্ন তাকের উপর সাজাইযা রাখা হয় এবং সমস্য পাক্রগুলির 

চারিদিকে ও উপবে ওকগাছেব ছালদ্বাবা আবৃত কবিয়্া দেওযা হয। যে ঘরে 
ইহা বাখা হয় তাহার চারিদিকে বাধু চলাচলেব স্ববন্দোবস্থ থাকে । '্সনেক 

সময় ওকগাছের ছালের পরিবর্তে ঘোডার মলও ব্যবহৃত হয। এইভাবে 

উহ্াদিগকে প্রায় ২-৩ যাস বাধিয়া দিলে, সীসাব ট্রকরাগুলি সীসম্বেতে 

পরিণত হইয়া যায়। উহাকে বাহির করিয়া জলে ধৌত কবা হয় এবং 
অপরিবন্তিত সীসক হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হয়। পরে শূন্ত-চাপে তাপিত 

করিদ্ব। উহ্ছাফিগকে ত্ষ করা হয়! 
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ওকের ছাল ব। ঘোড়ার মল প্রথমে পচিতে থাকে । ইহার ফলে উত্তাপের হৃষ্টি হয় এবং 

কাধন-ভাই-অক্জাইডও উৎপন্ন হয়। লেড আর্দ্র বাতাসে লেড-হাইন্ত্রল্সাইডে পরিণত হয় । 

উত্ধাপের জন্য আসেটিক আযসিড উদ্বায়িত হইয়া আসিয়। লেড-হাইডল্লাইডের সহিত বিজিরা 

করে। ফলে উহা! হইতে লেড-আআলিটেট পাওয়া বাঁয়। এই লেড-আপিটেট ধীরে ধীরে 

উপরোক্ত ৮১(০77)2 এবং কার্বন ডাই-অল্লাইডের সহিত বিক্রিয়া করিয়! প্রথমে ক্ষারকীয় লেড- 

আযসিটেট ও পরে সীসঙ্বেত ব৷ 1১80৩ 15৪0 উৎপাদন করে। 

2১+0১+27780 75 250017)5 

৮৮১(073)21207 29৮৯০৪72780 

৮৮০৯০০72১০৪) - ০৮৯০৩, [9০607)থ8 

3১৯০৪, [6৮007309154 4005 

₹2[900081%, 2৮৫077)5132625০54+41320 

[ &০%7 আসেটিক আসিড ] 

কপার (তাম্র) 
চিহ 081 পারমাণবিক গুকত্ব ৬৩ ৫৪। ক্রমাঙ্কা ২৯ । 

তামাব ব্যবহাব খহু পুরাতন যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রায় ছষ 
হাজাব বসব পূর্বেও যে হামা প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইত তাহাব অনেক নিদর্শম 
পাওয়া যায়। 

ভামা পৃথিবীতে মৌলাবস্থায পাঁওযা যায, তবে উহ্বাব পরিমাণ পৃথিবীর 

মোট তামার তুলনাষ খুব বেশী নয। ইতালী, বাশিষা, স্বইডেন ও আমেবিকাতে 

এরূপ ঠ্রামধাতুর খনি আছে। কিন্তু অধিকা*শ তামাই প্রকৃতিতে উহার 
বিভিন্ন 'যাগৰপে থাকে । উহার কযেকটি প্রধান আকরিকেব নাম £-_ 

(১) কপার-পাইরাইটিস [মাক্ষিক ] (090০1 7511159), 00176592 

(২) চালকোসাইঢ (00041000116), 0025 

(৩) কিউপ্রাইট (09107006) 0920 

(8) মেলাকোনাইট (16180012166), 000 

(৫) ম্বালাকাইট 0451901116), 00008, 090070)৪ 

€৬) আযাজুরাইট (20066) 208009, 08023) 

ভারতবর্ষে সামান্ত কিছু কপার-সালফাইড (পাইরাইটিস ) খনিদ আছে | বিহারের 



কপাব ১৮৭ 

নিংভূম জেলার অন্তর্গত মুসাবানীতে উহ! পাওয়] বায় । ঘাটশীলাতে এই খনিজ হইতে তামা প্রস্তত 

করা হয়। সিকিম ও দাঞ্জিলিংকের নিকটস্থ পাহাডেও কিছু কপারের আকরিক পাওয়| হায়। 

৩৫-৭। কপারত্প্রস্ততি- কেট অক্সাইড বা কার্বনেট জাতীয় 

আকবিক হুইতে তাম' প্রস্বত করা খুবই সহজ । বিচুর্নণ আকরিকের সহিত 
অতিরিক্ত পরিমাণ কার্বন মিশ্রিত করিষা চুন্লীতে তাপিত করিলেই আকরিক- 

সমৃভ বিজারিত হইয। ধাতব কপারে পবিণত হয। 
09০0 1 0-208+0:0 ১ 0800১705094 00-4-005 

(খ) কিন্তু অধিকা*শ কপাবই উহ্বাব সর্ধাপেক্ষা সহজলভ্য কপার-পাইবাইটিস 

[0855,] আকবিক হইতে প্রস্তুত করা হয। এই খনিজটিতে কপার সালফার 

ও লৌহেব সহিত স"যুক্ত থাকে । আকরিকটি বিজাবিত করিয়া লৌহ ও 
সালফাব হইতে কপাব-মুক্ত করা বেশ কষ্টসপ্ধ্য এব* এইজন্য বিশেষ রকমেব পদ্ধতি 
অবলম্বন কব প্রযোজন। এই পদ্ধতিটি কাযকটি প্রক্রিষাব সাহায্যে সম্পাদিত 

হয। প্রক্রিযাগুলি প্রধানত 

(১) আকবিকেব গাঁটীকবণ , (২) তাপজাবণ, 

(৩) তাপজাবিত আকবিকেব বিগলন ও “ম্যাট” (20400) প্রস্ততি; 

(৪) “ম্যাট” হইতে খাতু নিষ্কা*ন , (৫) উৎপন্ন কপারেব বিশোধন। 

৬১) আকরিকের গ্াট়ীকরণ ১-ক্পাব-পাইবাইটিস খনিজে শতকরা 
২-৩ ভাগেব অধিক কপার থাকে না। আযবন সালফাইড ছাডা ইহার সহিত 
আরও অনেক অন্যান্য অপ্রযেজনীয দ্রব্য মিশ্রিত থাকে । উহাদেব অধিকাংশই 

সিলিকেট জাতীঘ। এহ সকল অপদ্রব্য প্রথমেই যথাসম্ভব দূর করা প্রয়োজন । 
এই উদ্দেস্টে খনিজটিকে প্রথমে উত্তমরূপে বিচুর্ণ করিয়া জল ও অল্প পরিমাণ 

পাইন তেলেব সহিত মিশ্রত করা হয়। ৮৩লের সহিত একটু ১0910)20 

যৌগও দেওয়া হয়,। নীচ হইতে সরু নলেব মধ্য দিয়া প্রচুর বাদু এ মিশ্রণের 
ভিতরে প্রবাহিত করা হয়। ইহাতে তেল ও জলেব উত্তমরূপ সমিশ্রণ হয় 

এবং উহাব উপরে ফেনা উৎপন্ন হয়। কপাব ও অন্যান্য ধাতব সালফাইড-সমৃহ 

এই ফেনাতে ভাসিয়া ওঠে কিন্তু মাটি এবং সিলিকেট জাতীয় দ্রব্যগুলি জলের 

নীচে থিতাইক্লা যায়। উপরের ফেনা হুইতে সালফাইড সংগ্রহ করিয়া লওয়া 

হয়। এইরূপে খানিকটা অপব্রব্য দূব করাব পর যে আকরিক পাওয়া যায় 
উহাতে কপারের পরিমাণ প্রায় ৩৫০% থাকে । 
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(২) তাপজারণ--গাট আকরিকটিকে অতঃপর একটি পরাবর্ত-চুল্লীতে 

বায়ুপ্রবাহে তাপিত করা হয়। ইহাতে উদ্বারী পদার্থ গুলি, যথা আ্েসিক- 
অক্মাইভ, জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অজ্জাইড, প্রভৃতি প্রথমে দূর হয়। অতঃপর 

'আকবিকের খানিকটা সালফার জারিত ভইয়া সালফাব-ডাই-অজ্জাইড গ্যাসরূপে 
নির্গত হইয়া যায়। কিছুটা আয়রন এবং স্বঙ্প পবিমাণ কপার উহাদের অক্লাইডে 

পবিণত হয়৷ 

26001017098 40১ 755 0৮8১ +-27১-+-90)5 

20175954405 75 04১9-+270+-990) 

202১4 305 55 20804 290১ 

(৩) বিগলন-সাহায্যে “ম্যাট” (0455) প্রস্ততি_-ঠাপজারণের পর যে 
পদার্থ পাওয়া যাষ, ঠাহাতে 005৭, ৮6৪, 7750 এবং কিছু 0850 থাকে। 

"বস্তা ইহাদের সহিত অন্যান্ত মাবজনাও কিছু 

থাকে । ঙ্ভাৰ ভিত শাশিকটা সিলিকা 

(3102) ও কোক মিশাইয়া একটি ইম্পাঁত- 

নিমিত মারুত-চুল্লাঠে খাপিত কবা হয়। সমগ্র 

চ্ল্লীটিব বাহিবেব দিকে শীতল জল-প্রবাহের 

ব্যবস্থা থাকে এব" দিতবেখ দি"কও হম্পাতের 

৫প্পেপল্পপপেপেপেপ্পপেপপপেপে 
৬২ ধা 

১ ই & 

সর 

সপ কতা 

২ 
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পচ এ 

পু পা আচ পর 
০০ এ জজ 

পপ এ 

লি) র টস যু 

2 উপব অগ্রিসহ-ইঞ্টকেব একটি « [ববণ থাকে 

€১হ ৃল্লীব উপবের প্রাবশ-ছ্থার সাহাযো উহার 
৬ ডি, 

রা 2 ভিতবে ক্রমাগত তাপজাবিত আকরিক, কোক 
পির 

ও সিলিকাব মিশ্রণ ঢাল! হয়। চুল্লীর নীচের 

দিকে কয়েকটি বড বড নলেব সাহায্যে উহ্ভাব 

অভ্যন্তরে প্রচুর শুক উত্তপ্ত বাযু পরিচালিত 

করা হুয। প্রথমে কোক উত্তপ্ত বায়ে 

প্রজ্বলিত হইয়া যথেষ্ট তাপ ও উষ্ণতার সি 

কবে। ধিক উষ্ণতায় আয়রন-সালফাইড- 

চিত্র ৩৫ঘ-কগা রর মারুত-চুল্লী সমূহ জারিত হইয়া আয়রন-অক্মাইভে 
পরিণত হয়। কিন্ধা কপার-সালফাইডের বিশেষ কোন পবিবর্তণ 
হয় পা। যদি কিছু কপার-সালফাইড জারিত হয় অথবা পূর্বের তাপ 

টু সহ ০ 

60০ গু 



কপার ১৪৯ 

জারণকালে কোন কপার-অক্মাইড উৎপর হয়, ওবে উহা! আয়রন-সালফাইডেব 

সহিত বিক্রিয়া করিয়া পুনরাষ কপার-সালফাইডে পরিণত হইয়া যাস্ব। 
আয়রন অপেক্ষা কপারের সালফার-আসক্তি সমধিক বলিষা এক্সপ 

তয়। 
2]7১+309). - 27504 ১50) 
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অর্থাৎ মারুত-চুল্লীহে প্রা সমুদয় আযবশ অক্মাইডে রূপাস্তরি ৩ হয়, কিন্ত 
কপার উহার সালফাইড অবস্থাতেহ থাকে । এই আযবণ-অক্মাই সঙ্গে সক্ষে 

সিলিকাব সহিত যুক্ত হইয়া আয়রন-সিলিকেটে পবিণ " হয়। 
চ০0)-4-৯10): লু 116910), 

মারুত-চুললীব নিষ্না*শে উষ্ণতা অত্ন্ত অধিক থাকে। ফলে, আয়রন- 

সিলিকেট ও কপাব-সালফাইড উভযেই বিগলিত হইয়া যায। এহ গলিত 

পদাথগুলি চুল্লীব নাচে একটি কার্টে সঞ্চি” হয । আয়রন-সিলিকেট অনেক 

ভাক্কা বলিযা উহা গলিত কপাব-সালফাইডেব উপবে ভাসিয' থাকে । আয়রন 

পিলিকেটেব সহিত অন্যান্ত অপদ্রধ্ও মিশ্রিত থাকে। কিন্ত অপরিবর্তিত 

আমববন-সালফাইড কপাব-সালকাইডেব সহিত থাকে । উপর হইতে ধাতুমল 

হিসাবে আযরন-সিলিকেট সবাহয়া লইলে কপার-সালফাইড পাওয়া যায়। 
হহাকেই “ম্যাট” ঝল। ইহাতে সবদাই ক্ছিি আয়বন-সালফাহ 

থাঞ্ষে। 

(8) “ম্যাট” হইতে কপার নিষ্কাশন-__গলিত "ম্যাক সোজাসুজি 
মারুত-্টল্লী ভইতে একটি “বিসিমাব কনভাবটার” চুলীতে লইয়া যাওয়া হয় 

উহাব সহিত অপ্ল একটু সিলিকাও মিশ্রিত কব! হয়। এই কনভা'টীৰ 

একটি বিরাট ডিত্বাকাতি চুলী । ইহা ইস্পাতেব তৈম়াধী। ইস্পােৰ দেওয়ালে 

ভিতরেব দিকটা অগ্রিপহ-শৃতিকায় আচ্ছাদিত থাকে। টলীটি মাটিতে বসান 

থাকে না। উহাকে দুইটি ন্ত্ুন্ত চাকা ও দুহটি শক্ত লৌহদগ্ডের (75107) 

াহাষ্যে ঝুলাইয়া রাখা হয়। চুল্লীর উপবেব মুখটি খোল| থাকে। ইচ্ছা করিলে 
সম্পূর্ণ চুন্লীটিকে উপুড় করিয়৷ উহাব ভিতরের পদাথগুলি ঢাঁলিয়া লওয়া! যায় 
(চিন্ত ৩৫৬)। 
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কনভারটারের মধ্যস্থলে একটি নল প্রবেশ করান থাকে এবং ইহার সাহায্যে 

গলিত ম্যাটের ভিতর উত্তপ্ত বা়ুপ্রবাহ পরিচালিত করা হয়। প্রথমেই আম্মরন- 
সালফাইড জারিত হয় এবং সিলিকা 

সংষোগে আয়বন-দিলিকেট ধাতুমলে 
পবিণত হয়। ধাতুমলটি সরাইয়া 
লওযা হয়। অতঃপব বাু প্রবাহের 

দ্বাবা কপার-সালফাইড কপাব- 
অক্মাইডে পবিণত হইতে থাকে। 

উৎপন্ন কপার-অব্সাইড সঙ্গে সঙ্গেই 

অবিকৃত কপার-সালফাইডেব সহিত 

বিক্রিয়া করিয়া কপাব ধাতুতে 

পবিণত হয়। অর্থাৎ) কপাব- 

চিজ্র ৩৫ড--কনগারটার (কপার ) সালফাইড বাধুতাপিত হওযাব ফলে 

শ্বতঃ-বিজাবিত হয £-- 
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উৎপন্ন কপাব ধাতু গপি৩ অবস্থায় কনভাবটাবেব শীচে জড হইতে থাকে । 
যে নল দিয়া কমভাবটাবে বাধু প্রবেশ করে তাভাঁব নীচে উৎপন্ন কপাব সঞ্চিত 

হয স্ততবাং আব জাবিত হওযাব সন্তাবন। খাকে না। এইজন্যই বায়ু-বহনকাবা 

নলটি কনভাবটাবেব মধ্যস্থলে প্রবেশ কবান থাকে । বিক্রিখাশেষে কনভাবটাবটি 

উপুড কবিযা গলিত কপাব বাচিব কবিযা লওযা হয। কনভাখটাব হইতে যে 
কপাব পাঁওযষা যায তাহ। বিশুদ্ধ শয। উহাব বিশোধন প্রয়োজন। 

(€) কপার-বিশোধন--বনভ।বটাব হইতে উৎপন্ন কপাবেব সহিত কিছু 

অন্তান্য ধাতু মিশ্রিত থাকে । এই কপাবকে এটি পবাবঙ-চুলীতে অল্প অল্প 

বায়ু-প্রবাহে গলান হয। শিঙবেব পিকে চুলীটিব গাষে একটি পিলিকাব প্রলেপ 

থাকে। কপাবের সহিত অন্যান্য অবব ধাতু যাহ। মিশ্রিহ থাকে সেগুলি প্রথমে 

জাবিত হইয়া অক্মাহ্ডে পবিণত হয় এবং ত*পব সিপিকার সঠিত সংযুক্ত 

হওযাঁব ফলে ধাতুমলেব কৃষ্টি কবে। ধাতুমন উপব হইতে সাইঘা লওষা হয়। 
কিছুটা কপাবও কপার অক্সাইডে পবিণশ হইতে পাবে। এইঞ্রন্য অতঃপর 



কপার ১৯১ 

কিছু কোকচূর্ণ গলিত কপারেব উপব ছভাইয়।৷ দেওয়া হয় এবং সমগ্র গলিত 
কপারকে কাচ! কাঠের দ্বারা খুব ভালভাবে নাডিয়! দেওয়া হয়। বাচা কাঠ 
হইতে ষে কয়লা ও হাইড্রোকার্বন গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা! কপাব-অক্মাইডের 
বিজাবণে সাহাষ্য করে। এইভাবে যে কপাব পাওয়া যায় তাহাতে প্রায় 

শতকরা ৯৯ ভাগ কপার থাকে। 

তড়িও-বিশোধন-_আবও শুদ্ধতব কপাব প্রযোজন হইলে তড়িৎ-বিশোধনের 
সাহাধ্য লওয়া হয। একটি সেলে কপার-সালফেট দ্রবণ লওযা৷ হয়। উহান্র 

সহিত কিছু লঘু সালফিউরিক আসিড মিশাইয! উহাকে অশ্লীকৃত করা হয়। যে 

কপাবকে বিশোধিত কব প্রযোজন উহাকে প্রথমে খুব পুরু বড বড় চতুক্ষোণ 
পাতে আনোডরূপে কপাব-দালফেট লবণে শিমজ্জিত কবিজ়া বাখা হয। খুব 

পাতলা বিশুদ্ধ কপাব-পাত দ্বাবা ক্যাথোড ?তয়াবী করা হয়। আনোড ও 

ক্যাধোড পরব পব দ্রবণেব ভি৩ব ঝুলাইযা দেওব।ইয। বিছ্যৎ-প্রবাহ দিলে আনোড 
হইতে কপাব আযনিত হইযা দ্রবীভূশ হইতে থাকে এবং ক্যাথোডে কপাব সঞ্চিত 
হইতে থাকে । অনেক সমযেই আনোছের চাবিদিকে একটি সুক্প বন্ত্রের বা 

মসলিনেব থলে বাগা হব। গোল্ড, সিলভার, প্লাটিনাম প্রভৃতি অগ্রাব্য পাতুগুলি 

উহাতে সঞ্চিত হ্য। বলা বান্থল্য, খদিও পবিমাণে সামান্য তবু ৩ডিৎ-বিশোধনের 

এই গাদ খুব মূল্যবান এবং ববধাতি প্রস্তিব ইহা একটি উপাষ। তডিৎখিশোধিত 

কপাবেব ভিতব এই ধাতুব পবিনাণ *৯ ৯৯০ । 

(ঞ) সিক্ত-প্রণালীতে কপার প্রন্তুতি_কখনও কখনও আনগিব মধাস্থ 
অদ্রবণীয কপাঁব যৌগটিকে কপ! বেৰ দ্রবণীয যৌগে পরিণত কব! হয। পরে ক্ল প্রাথাগে উচ্তাকে 
অন্যান্ম মাবজনা হতে পুণক কাবশ! লওযা! হয এবং তৎপর এই পৃর্থকীকুত যৌগ হইতে ধাতু 
শিপ্ধাশত কর] হয। কষেক হাজাৰ টন পাইবাশ্টিন আকবিক বিচর্ণ করিযা সিক্ত অবস্থায় 

বাতাসে ফেলিষ! রাখা হয। কষেক মাস ণঠ্ভাবে থাকলে উঠার সালফাইড-সমূহ্ 

জারিত তইয়া স্মলফেটে পবিণত ভহতে থাকে । 
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যেখান আকবিক চুর স্তুণীক্লুত কবিষা বাগা হয, তাহার পাশ খড় একটি 

সিমেন্টের চৌবচ্চাতে কপাব-সালফেট ও ফেবাস সালফেট দ্রবণ আপি সঞ্চিত 
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হয়। এই ভ্রবণে খানিকটা লৌহচুর দিলেই কপার প্রতিস্থাপিত হইন্ছা বাহির 
হইয়া আসে । পরে উহাকে ছাকিয়! পৃথক করা হয় ও বিশোধিত করা হয় । 

চ০+08১0)4-5038-4859604 

৩৩৫১৮ | কপারের ধর্ম কপার ধাতুর একটি বিশেষ লাল রঙ আছে, উহাকে 
“তামাটে লাল” বলা হয়। ইহার ঘাতসহতা! এবং তাপ ও বিছ্যুৎ-পরিবহন- 

ক্ষমত] বিশেষ উল্লেখষোগ্য । ইহার ঘনত্ব ৮ ৮৫, গলনাস্ক ১*৮৩০ সেন্টিগ্রেড। 

ওফ বাতাসে কপারের কোন পরিব্র্তন হয় না। কিন্তু আর বাতাসে দীর্ঘকাল 

থাকিলে উহার উপরে কপার-অক্মাইডের একটি সুন্ম আবরণ পড়ে এবং অনেক 

সময়ে ক্ষারকীয় সালফেটের আবরণও পড়িতে দেখা! যাষ। বাতাসে বা অক্সিজেনে 

উত্তপ্ত করিলে কপার উহার অক্মাইডে পরিণত হইয়া কাল হইয়া যায়। 
2084-0১-৮2080 

লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ ছ্বারা কপার মোটেই আক্রান্ত হয় না। গার্ড 
কাহ্ড্রোক্লোরিক আযসিড সহযোগে বাতাসে কপার তাপিত করিলে কপার- 

ক্লোরাইড উৎপন্ন হয । 20874170144 05-5205015 + 2550 

কিন্তু হাইড্রোজেন-ক্লারাহড গ্যাস উত্তঞ্ক কপারেব ভপর দিয়! প্রবাহিত করিলে 

কিউপ্রাস-ফ্লোরাইড পাওয়া যায় । 
09427701-08501,+ মূ, 

ক্ষাবক ডুবণে কপাবেব কোন পরিবর্তন হয় শা। কিন্তু অক্সিজেনের সান্নিধ্যে 

গাও আমোনিয়াতে কপার চূর্ণ বীরে ধীবে দ্রবীভূত হইয়া গাঁ শীল কিউপ্রো 
আমোনিয়াম-হাইড়ুক্সাইডে পবিণত হয় £-_ 

209+8ান।) 105-208 (বালু ঃ), (973)১+0ল১0 

কপারের ব্যবহার-বিছাৎ্শিল্পে কপারের ব্যবহার ধিশেষ উল্লেখষোগা । বিছাৎ- 

সরবরাহের জন) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কপাবের তার ব্যবহাত হয। বিছ্াৎ-প্রলেপন রক তেয়ারী 

প্রততিতেও কপাব ব)বহাত কয । গৃহস্থের বাবহার্য বাসনপত্রও কোন কোন সময কপার হইতে 

তৈয়াবী হয। মুদ্রা প্রস্তুতিতে কপার অন্যতম উপাান। 

কপাব অস্থান্থা ধাতুর সহিত সংশিশ্রণের ফলে নানাবপ প্রয়োজনীয় সন্ধর-ধাতু উৎপাদন 

কবে। ঘথ! "-- 

(১) পিতল, [0০0+20] (৪) ষোনেল ষেটেল, [08+141] 

(২) ব্োগ্র, (0০04-50-42) (৫) বেল মেটেল (কাস ),1০87-92) 

(৩) জামান সিলভার, [০8720141) 



কপার টিটি 

৩৫-৯। কিউপ্রিক সালফেট বা কপার-সালফেট, (90৮ 5880 
€ভুঁতে): গাঢ সালফিউরিক আযসিড ফুটন্ত অবস্থায় কপাবেব সহিত বিজি 
করে এব" কপার-সালফেট উৎপাদন করে £-_ 

0৮1 277১0409504 50৯+ 2750 

লঘু সালকিউবি+ আসিডে কপাব অক্সাইড দ্রবীভূত করিয়াও কপার 

সালফেট প্রস্তুত করা সম্ভব :-- 0:0+ 73508 £ 0950++ 750 

উপর কপার-সালফেটেব দ্রবণটি গাঢ করিয়া লইয়া ঠাণ্ডা কবিলে নীল রডের 

সোদক কপার সালফেট স্ফটিক কফেলাসিত হয়। উহাতে প্রত্যেকটি কপার- 

সালফেট ম্সণুর সহিত পাচটি জলেব অণু যুক্ত থাকে। ইহার ই-বেজী নাম 
ু-ভিটিয়ল' । 

অধিক পরিমাণে কপাব সালফেট প্রস্যাজন হইলে নিয়োক্ত ডপাণ্যর সাহাধ্যে 

উড] প্রত্তত কব তব 2 - 

(১) কপাব পাইখাহটিপ আপক্ষারুত কম দ্র্$তাষ আঠবিঞ্ত বাঘুপ্রবাহে 

তাপজাবি৩ কব হয (২০%০এ)। হহাতে কপার সালফাইড কপাব-লালফেটে 

এব" আযবন সালফ হ৬ মায়বন অক্মাইডে পরিণতি লাভ করে। অশপর 

উহাকে অব সহি ফুটাইযা লহশে কপাব-সালফেট জলে ত্রবাভত হহয়। অন্যগ্ঠ 

পদ্দাথ হইতে পৃথক ভহযা আমে। প্রধণটি”ক্ গা অবস্থায় শীষ্প করিলে কপার 

সালফে্ কেলা্ি ৩ হয 

(২) কপাবেব ছিলা কপাবেব শা ঢুক্পা প্রত্ততি উপযুক্ড পরিমাণ 

সালকার্রেণ সাঁভ* থিশাইয় পবাণত-চুল্লীতে উত্তপ্ত ঞবিশে কপার-সালফাইভ 

পাঁওষা যাঘ। অহঃপব ডহাকে খাষুপ্রধাহে মাবও গাপি৩ করিলে উহ! কপাবখ- 

সালকেটে পরিণত ভষ চুল্লী হহতে বাহিব কবিয়া জাল গুটাইষা কপাব- 

সালফেট দবণ প্রঙ্গঠ কৰা হয এখশ যথারীতি 0৮১০৪১77509 ধলাসি 5 

কবা হয়। 

094 ১-৮07৮৩ 099 260)5-50090094 

কিউপ্রিক সাঁল/কট নীলবণেব স্ষটিকাকাবে পাওয়। ষায়। এই সোদক 

স্কটিকগুলি ভন্তপ্ত কবিলে উষ্ণা-বৃদ্ধিব জঙ্গে সঙ্গে উহাব জল উীবয় যায় এব" 
২৩০০ সেন্টিগ্রেডে উচ্া 'অনার্দ সাদা অনিয়তাকাব কপাব-সালকেটে পরিণ৩ 

হয়৷ 

২ব-_-১৩ 



১৪৪ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

কিউপ্রিক সালফেট জলে যথেষ্ট ভ্রবণীয়। আযমোনিয়ার সহিত মিশাইলে 
কপার-সালফেট কিউপ্রো-আযমোনিয়াম যৌগে পবিণত হয় । 

পটাসিয়াম-আয়োডাইভ এবং পটাসিয়াম-সায়নাইডের সহিত কপার-সালফেট 

বিক্রিয়া করে এবং কিউপ্রাস-যৌগে পরিণত হয় :-_ 

209850,47-410-005]৯ +2,508715 
20:9904+ 4 0খ-20]োঘ 421550405৭5 

কপার-সালফেট তডিৎ-লেপনেব অন্য প্রয়োজন হয় । বাগবন্ধক (0707496) 

হিসাবেও ইহা ব্াবহ্থত হয় । জীবানু এবং কীট-বিনাশক রূপেও ইহার ব্যবহার 

আছে। 

ষ্টত্রিংশ অধ্যায় 

পাসায়নিক গণনা 
বাসায়ণিক বিঞ্রিয়াতে যে সকল পদার্থ অংশ গ্রহণ কবে তাহাদের, অথবা! 

বিক্রিয়াজাত পদার্থসমূহেব পরিমাণ, আঘতন, সঙ্কেত প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষার 

ফলাফল হইঠে গণনাব ছাবা নিশ্ববণ সম্ভব। এই সকল গণনাতে ব্রাসাধনিক 

সংযোগস্থত্র, আভোগাড়ো প্রকল্প এবং সমীকধণের সাহায্য লওযা হম্ব। কয্েকটি 
সাধারণ গণনাব বিষয় এখানে আলোচনা কথা হঠত্েছে। 

১। যৌগ্ের সঙ্কেত হইতে উপাদানসমূহের পরিমাণ নির্ণয়-_ 
যৌগিক পদার্থে সঙ্কেত হইতে উহ্ভাব মৌলগুপির পাবমাণবিক গুকত্বসমূহ 

যোগ কবিযা উহা আণবিক গুন্ত্ব জানা যায। পদীর্থটিব আণাবক গুরুত্বের 

পবিমাণে কোন্ উপাদান কতটুকু আছে তাহাও জান) যায। অতএব, যৌগটিতে 
উহার বিঠিন্ন ডপাধানগুলিব শতকবা অনুপাত বাহির কবা যাষ। 

(ক) সালফিউরিক আমিডে উহাব উপাদানগুলির শতকরা কি অন্পাতে 

আছে বাহিব কর। 



বাসায়নিক গণনা ১৩৫ 

চ2%90)8-7২ ১১+7১১৩২+৪ ৮ ১৬-০৯৮ ( আণবিক গুরুত্ব )। অর্থাৎ, 

»৮ গ্রাম সালফিউবিক আসিডে ২ গ্রাম হাইড্রোজেন, ৩২ গ্রাম সালফার এবং 

৬৪ গ্রাম অক্সিজেন আছে। 

অতএব, হাইড্রোজেনেব পবিমাণ---১১ ৯০*-২+*৪১% 

৬৪ 
অব্সিজেনেব পরিমাণ- ৯৮, ৯৩

 *০--৩৬৫*৩০৬০%০ 

সালফাবে পরিমাণ ৮১১ ২ ১০০স০৩২৭৬৫৩% 

(খা ক্যালসিয়াম-কাবনেটের উপাধানসমূহেব শতকরা পরিমাণ নির্ণয় কর। 
ক্যালসিয়াম-কাবনেটেব সন্কেত, 94005 1 

উহার আণবিক গুরুত্ব, ৪*-+41-১২-4৩+১৬৯১৯০০। 

অশুএব ১০০ ভাগ ক্যালধিষাম-কাবশেটে ৪* ভাগ ক্যালসিয়াম, ১২ ভাগ 

কাবন ও ৪৮ ভাগ অকিঙ্জেন আছে। অর্থাৎ 

6৯ ৮ 

ক্যালসিয়াম ১০০ ৮ ৯*০-০৪*%১ কাবন-১১১৯:১*০-৯২% 

অক্সিজেন. ২৮ ১৫১*০-৪৮০%, 
ডি 9 

(গ) কোন কোন অময় যৌগিক পদার্ধেব কান উপাদান-মৌলটির পরিমাশ 

সোজান্তজি বাঠিব কব! হয শা, অন্য কান যৌগ না মূলক প্ূপে হিনাব করা হয়। 
যেমন, বালধিযাম কসফেটের ফসফবম (৯:05 হিসাবে নির্ণয কর। 

কালসিয।ম-ফসফেটেব সন্ধে ০ 993 (04)51 
ডহ।ব আণবিক গুরুতর ৩১৮৪০- ২ € ৩১৮১৬ ১৬ শ্৮৩১০। 

ক্যালমিষ!ম ফলত্টেকে 12090১02505] এইবপ মনে কবা যাহতে পারে। 

৮505 এব গ%২_-ৎ ৮৩১7৫ ৮ ০৬ -১৪২। 

৩১০ ভাগ কালশিরাম-ধমঞেটে হইতে ১৪২ ভাগ 8095 পাওয়া যায়। 

অর্থ।২, 705 এর পবিমাণ-? ৩৯,৭৭৭০৪৫৮% 

(ঘ) ডলোমাইটে কাবন-ডাই-অক্মাহডের পবিমাণ কত? 
ডলোমাইটের সঙ্গে হত 05008) 15005 অর্থাৎ) (0250, 10, 2005)। 



১ যাধামিক রলাধন বিজ্ঞান 

জলামাইচের আপবিক খুরুতব-(৪ ০1 ১২-৪৮)+(২৪+ ১২ + ৪৮ 

লল ১৮৪ 

00)%-এর আণবিক গুরুত্ব ১২ 1 ৩২৪৪ 

অতএব, ওজন হিসাবে, 

১৮৪ ভ।গ ডলোমাইটে ২ * ৭৪ (-৮৮) ভাগ 009১ আছে 

(ড) 

কাধন-ডাহ অপ্লাইডের পরিমাণ ০৮ ৮১০৪57-৪৭ ৮০০ 

কপার-সালফেটেব সো?ক স্ফটিকে জলেব পরিমাণ ক৩ ? 

কপার-সালফেটের সঙ্কেত 9১094, 51750) 

উহার আণবিক গুরুত্ব ৬৩৫+৩++৭ ১৬4৫ ১৮--২৪৯ ৫ 

এব* উহাতে ৫টি জলেব অণু অর্থাৎ ৫ * ১৮ (৯০) ভাগ জল আছে। 
৪৩ 

অতএব, দোদক্ কপাব-সা'লফেটে জলের পরিমাণ - ২8৯,৫ ৯১০০ 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

৮) 

€৯) 

5৩৬" ০৭ 9/) | 

অনুশীলন 
হিমাটাইট আকবিকে আযরনের অনুপাত কত / 

বিশুদ্ধ বন্সাইটে ম্যালুমিনিযাম ও সিনাবারে মারকারির অনুপাত নির্ণর কর। 

জিপসাম ও আযানগ্াইড়াইট আকবিকে উপাদানগুলি শতকরা কত পরিষাণে আছে ? 

আমোনিয়াম-লসালফেটে ও আমোনিয়াম নাইটে উহ্বাদব উপাদানগুলি কি 

পরিমাণে আছে 

পটাসিয়াম ফেরাসাবানাউডেব ((1৮50্ব8) উপাদান চারিটিব শতকর। পরিমাশ 

বাহর কব 

একশত গ্রাম আমোনিয়াম ক্লোবে! প্াচিনেটে [ টবা74)22:016] কতটুকু প্লাটিনাম 
আচে । 

একশত গ্রাম আ্যালামে [15505 150505)724750] কতথানি আ্যালুমিনিধাষ 

জাঞছে? 

চিনি (0228.,:017) গব* ম্পিবিঢের (০৪0) কার্ধনের শতকরা পরিমাণ কত 

তইবে । 

নিয়লিখিত সোদক স্ধীক গুলিতে জলের অশশ কত হতঁবে ? 

(ক) লোডা, 188০095 10280 

(খ) মোতাগ' 88887 101280 
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(গ) ফেরিক-ক্রোরাহভ, 7509, 97780 

(ঘ) ম্যাগনেলিয়াম-সালফেট, 28508, 71880 

(১*) মার্ধেল পাথরের ক্যালসিয়ামটি চুন হিসাবে নির্ণয় কর। 
(১১) আনহাইড়াইট আকৰিকের (08904) কত অংশ 902 হিনাবে পাওয়া সপ্তব? 

(১২) ফেরাস সালফেটের (79504) শতকবা কত অংশ 5805 হিসাবে পাওয়া যায়? 

(১৩) আমোনিক়্াম লালফেঢে ক পরিমাণ আমোনিয়। আছে ? 

(১৪) ক্যাওলিনে (81203 2980১, 21390) নিলিকাব শতকরা পরিমাপ ফত ! 

(১৫) পটাসিয়াম-ক্লোরেট ও লোডিম্লাম ক্লোরেটের প্রতি পাউণ্ডের দাম একই | এই ছুইচি 

পদার্থ পৃথক উত্তপ্ত করিযা অকিজ্েন প্রপ্ুত কবা হইলে, অক্সিজেন উৎপাদনের 

ব্যয়ের অনুপাত কি হইবে / 

(১৬) এক গ্রাম একটি যৌগ তহতে * ২১৬৮ শাম কপাপ পাওয়া গেল। সহ যৌগের ভিতর 

্ €80-এব শতকরা পবিমাণ কত । 

২। উপাদানসমূহেব পরিমাণ হইতে যৌগিক পদার্থের স্থুল- 
সঙ্কেত নির্ণয়-_ 

কোন যৌগেব ডপাদানগুলি উহাতে ৭আনেব কি অন্ূপাতে আছে জানা 

থাকিলে যৌগ পদার্থ টির স্ুল সঙ্কেত অনায়াসেই বাহির করা যায়। স্ুল-সক্কেত 

বাহিব কবাব মোটামুটি নিবমটি এই £-_যে ওঞ্জনে উপাদানগুলি সংযুক্ত থাকে, 

সুই ওজনগুলিকে ডহাদেব নিজ নিজ পাবমাণবিক গুরুত্ব ছারা ভাগ করিয়া 

যৌগিক পদার্থ টিতে উপাধানগুলিব পবমাণুস*খ্যাব অনুপাতটি প্রথমে বাহির 
কবিঞ্জে হহবে। অতঃপব এই অন্ুপাভটিকে উভাদেব মধ্যে যে বাশিটি সধাপেক্ষা 

ছোট উহা ছ্বাবা ভাগ কবিয়া সরলতব করিতে হইবে । এরই অন্গপাতটি সবল 
অন্থপাত হওয়। দবকাব। এই অন্কপাত গ্রহণ কবাব জময় যদি কোন রাশি 

পূর্ণসংখ্যার খুব কাছাকাছি হয ওবে আসন্ন পৃণসংখ্যাটি গ্রশ্শ করিতে হইবে। 

তাহা না হইলে উহাদের ল. সা. গু. বাচিব করিষা উভাকে সবল অনুপাতে 
পরিণত করিতে হইবে । * 

উপরোক্ত নির্ণয়ে উপাদান পবমাণুগুলি সংখ্যাহিসাবে যে অন্কুপাতে যুক্ত 

তাহাই জানা যায়। ইহা হইতে যৌগটির একটি অগুতে কয়েকটি পরমাণু বর্তমান 
তাহা জান! সম্ভব নয়। স্ৃতরা* ষে সঙ্কেতটি বাহিব কর] যায়, তাহা স্ুল-সক্কেত 

(8000855] টিযো0), আণবিক সঙ্কেত নহে। আণবিক সঙ্ষেত (৫%০1০- 

০0191 10812) জানিতে হইলে, আণবিক ওরুত্বও জান থাকা দল্নকার । * 
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কোন পদার্থের উপাদানের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকবা! অংশ হিসাকে 

প্রকাশ কর! হয়। এই শতকর! হার ওজনের হিসাবে বা আয়তনের হিসাবে 
হইতে পারে। 

সাধারণতঃ কঠিন পদার্থের উপাদানগুলি ওজনের হিসাবে শতকবা অংশে 
প্রকাশিত হয় । যথা, মার্বেল পাথরে শতকর। ৪ ভাগ ক্যালসিয়াম আছে। 

অর্থাৎ ১** গ্রাম মার্ধেল পাথবে ৪* গ্রাম ক্যালসিয়াম বর্তমান । 

আবার, তরলমিশ্রে বা দ্রবণেব ভিতর কোন উপাদানেব পরিমাণ প্রকাশ 

করিতে সচবাচব আয়তনেব ১*০ ভাগ মিশরে ওজনেব কত পরিমাণ উপাদান 

আছে তাহাই উল্লিখিত হয়। যথা,_“শতকব। ৫ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইডের 
ভ্রবণ” বলিলে ১** ঘনসেন্টিমিটাব ত্রবাণ ৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোবাইভ, আছে 
বুঝা যায। “শতকরা ৩৩ ভাগ পাইটিক আসিড” বলিলে সাধাবণতঃ ১০০ 
ঘনসেন্টিমিটাব আিডে ৩৩ গ্রাম নাহটি ক আসিড আছে ধবা হইবে। 

উদাহরণ । চনেব ভিতর ক্যালসিযাম ও ক্সিজ্জেনব ওজনের অন্ুপাজ 
৫ ২। উহাব স্থূল সম্বেতকি হইব? [0 ৪০১ 0-১৬] 

ওজনের অনুপাত, ০2 €১-৫ ২ 

€ 
পরমাণু স্খ্যাব অন্ত্পাজে। ০৪ 9 ০৩ এই" 

অতএব, চুনেব স্থল-সান্কে ও, 080 

উদ্দাহরণ ২। মাবেল-পাথব ক্যালপিযাম, কাবন ৪ অক্সিজেনের +যাঁগ। 

ওজনের হিসাবে উপাদানগুলিব অন্পাত--08 0 0০ -৮৫ ৬ ১০৫ 

মাবেলের স্ল-সন্কেত নির্ঁয় কর। [04-৮8০)09 ১৬, ৫-১২] 

ওজনের অনুপাতে €9 09 ০0০0৫ ৬ ১৫ 

55 উ-ঞ ১৭ ৮] 

১৩ ৯৭২ ৩ 
পবমাধু সশখ্যার অনুপাতে, ০৭০০ ৮৪০ ১৬ ১২ 

সম ১ ৩১ 

অতএব, মাবেলেব স্ুল-সঙ্কেত হইবে, 0260930 অথবা 08905 । 

উদ্লাহুরণ ৩। কার্বন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগেব ভিতর কার্বনের 

পরিমাণ ৪৮০9০ হইলো, পদার্থ টির স্থুল-সক্কেত কি হইবে? [০0৮১২] 
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পদার্থ টিতে কার্বন-০৮৪ % .. হাইড্রোজেন. ১** --৮৪-০১৬% 

ওজনের অনুপাত 0: 277৮8 : ১৬ 

৮৪ ১৬ 
পরমাণু-সংখ্যার অনুপাত ০" তির : ০১০৭: ১৬ 

পদার্থ টির স্থুল সঙ্কেত, 0দ০। 

উদাহরণ ৪ | পটাসিয়াম সালফেটে শতকরা ৪৪৮২ ভাগ পটাসিয়াম ও 

শতকর] ৩৬*৭৮ ভাগ অক্সিজেন আছে। উহার স্ুল-সঙ্ষেত কি হইবে? [£.-৩৯, 

৯০৩২, 0. ১৬] 

পটাসিয়াম-সালফেটে, পটাসিয়াম, সালফাব ও অক্সিজেন আছে। 

পটাসিয়ামেব পরিমাণ ₹-৪৪*৮২০% অক্সিজেনের পরিমা৭-৩৬-৭৮০ 

সালফাবেব পরিমাণ-ন১০০ - 8৪ ৮২ _৩৬ ৭৮ ১৮৪ % 

অতএব, ওজনের অনুপাতে, ৮ ১ 0--৪8৪8 ৮২ ০৮৪ ৩৬৭৮ 

পরমাণু-স'খ্যাব অন্তপাতে, ৪ ০0-৩২ হা 5৬” 

০১১৯৫ »€ণ * ২৩৯ 

, ইহাদের মখো সবাপেক্ষ। ছেটি বাশি, * ৫৭। অনুপাতটি *-৫৭ ছারা ভাগ 

করিষা, উহ্াক সবলতব করা যাইতে পারে। 
নী 

রি ৮১৫ ৫৭ ৮] 
* 1 ০ 0 55. 8853 

*&৭ ৫৭ ৫৭ 

৪ ০১ এব ২০৯ এই সংখ্যাগুলি প্রায় পূর্ণপংখ্যাব সমান । স্ুতবাং উহার 

পরিবর্তে আসন পূর্ণসংখ্যা ৪ এবং ২ ধরিয়া লইতে হইবে । অতএব, পটাসিয়'ম- 
সালফেটের স্থুল-সক্ষেত হইবে, £59041 

উদ্দাহরণ ৫। সের্মডয়াম-ফসফেট লবণে ব৪-০১৯ ১৬%, হাইড্রোজেন 

১৬৬০ এবং ফসফরাস-২৫"৮৩% আছে। বাকী অংশটুকু অফ্সিজেন। অনার্র 
সোডিয়াম-কসফেটের স্থুল-সঙ্কেত বাহির কর। [ও - ২৩0 - ১৬, 
ঢল ৩১] 

সোভিয়াম-ফসফেটে অক্সিজেণের পরিমাণ 
পপ ১৩৬ 7 ২৫ চিত ৮ চিত 7 ১৯১৬ লও €৩-৩৫০/০ 
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অকগ্রব, ওজনের অন্থপাে- 

ও; লি : 7:0৮ ১৮১৬ : ১০৬৬ : ২৫৮৩ £ ৫৩৩৫ 

** পরমাণু-মতধ্যার অনুপাতে, 

১৯৮১৬ ১০৬৩ ৫৮৩ €ত৩৩৫ 
2: 7: 2:00 হু? ্ ই তি 

৩ ১ খ্টি১ ১৬ 

লু ৮৩৩ : ১৬৬ : ৮৩৩ : তাত৩৪ 

ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট রাশি, +৮৩৩। সমস্ত রাশিগুলিকে ইহার ছারা 
ভাগ করিলে অনুপাতটি হইবে $-_ 

, , ও 

এল ৯ :৯০০৯ ১ ১:১৪০১ 

১৯৯ এবং ৪-*১ প্রায় পৃণসংখ্যার সমান বলিয়া! ডহার্দিগকে যথাক্রমে আঁসঙ্ 

পুর্ণসংখ্যা ২ এবং ৪ মনে করা যাইতে পারে । 'মর্থাৎ, পরমাণু-সংখ্যার অন্গপাত 

হহবে ও : 7:0১: 0১:২১ 

অতএব, সোডিয়াম-ফসফেটের স্ুুল-সন্কেত হইবে, ৪5104 1 

উদাহরণ ৬ | ক্লোরোফর্ম, কাবন, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংষোগে 

উৎপন্ন । উহাতে ক্লোরিন ৮৯*১২% এবং কাবন ১০"*৪%) আছে । ক্লোরোকর্মের 

বাষ্প-ঘনত্- ৫৯৭৫ হইলে, উহার আণবিক সঙ্কেত কি হইবে ? 

ক্লোরোফর্ম 01--৮৯"১২9% 0-১০**৪০% 

অতএব, হাইড্রোজেশের পরিমাণ-_ 

[7৮১১০ ৮৯১২--১০১০৪ ০০৮৪ ০%) 

ওজপের অন্গপাতে, 0: হত :015-১০*০৪ : ০৮৪ : ৮৯১২ 

অর্থাৎ, পরমাণু-সংখ্য।র অনুপাতে, 

€; 17: 01 ১০০৪ ১-১৮৪ ৮৯১১৭ 

৯৭ ৯ ৫৫ 

2 ৩৭:৮৪:৫১ 

সবাপেক্ষা ছোট "৮৩৭ দ্বারা বাশিগুলিকে ভাগ করিয়া অন্রপাতটিকে 

সরলতর করিলে, 

0:৮:01 » ৭: 2 ৬, 

ল্ ১:১০৪০৪৪ : ৩55১ ১১:১৩। 
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অন্ভএব, ক্লোরোফর্দের শুল-সঙ্কেত হইবে 07011 উহার ক্মাঘবিক 
লাঞ্ষেত খনে কর, (083018)5 . একটি পূর্ণসংখ্যা। এই আণবিক সঙ্ষেত গ্রঙ্ছগ 

করিলে উহার আণবিক গুরুত্ব হইবে, 

(000১) -10 ১ ১২১৮১ 4 তা ৮ ৩৫৫ 

১১৮৭ | 

কিন্তু উহ্বাব বাম্প-ঘনত্ব, ৫€৯*৭৫। 

অর্থাৎ আণবিক গুরুত্ব-২ ৮ ৫৯*৭৫--১১৯"৫ 
১১৯৫ 2)55১১৮৫ ২] ১1 

অর্থা্ড ক্লোবোফর্মেব আণবিক সঙ্কেত, 3107015। 

উদাহরণ ৭। চিনিতে কাধন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে। উহার 

কাধন ও হাইড্রোজেনেব পরিমাণ, 0-৪২*১১০%১ [নন ₹৬৪৩০০। চিনির স্থুল- 

সক্কেত কি হইবে? [0- *২,০-"*৬] 

অক্সিজেনের পরিমাণ-১০*--৪২*১৯- ৬৭৩ ৫১৪৬০ 

অতএব ওজনের অঙ্গপাতে, 

€ তু 05৮২ ১১ ৬৪৩ ৫১৪৬ 

পবমাণু সংখ্যাৰ অনুপাতে 

৪২১১ , ৬৪৩ ৫১৪৩ 
0 শু ০ লুল 

১২ ১ ১৬ 

_৩৫০১ ৬৪৩ - ৩২১৩ 

সবাপেক্ষ' ছোট ৩*২১৬ দ্বাৰা ভাগ কবিলে অক্রপাতটি হইবে 

৩৫০১ ৬৪৩ ৩৯১৩ 

৩২১৬ ৩২১৬ ৩২১৬ 
৫: নে 0 7. 

টি 

১৫৯ দি ০ ৯৮৩ 

পুর্ণসংখ্যার এন্কুপাতে প্রকাশ করিতে হহাকে অস্ততঃ ১১ দ্বারা গুণ কর! 

প্রয়োজন, তাহা হইলে 
0: নে" 0--১১৯৯ - ২২ ১১ 

স০১২ : ২২:৯১ আসক পূর্ণসংখ্যাতে ধরিয়। ) 

চিনির স্মুল-সক্কেত হুইবে, 03 ৪1719903$ । 
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উদাহরণ ৮। একটি গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ কার্বন ও হাইড্রোজেন ছারা! 
গঠিত। উহার বাম্প-ঘনত্ব ২৭ এবং উহাতে শতকরা ওজনের ৮৮৮৮ ভাগ 
কার আছে। উহাব আণবিক সঙ্কেত নির্দেশ কর। 

যৌগিক পদার্থ টিতে কার্বনের পরিমাণ, ০-৮৮৮৮% 

রা উহাতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ -5 ১০ ০ --৮৮৮৮-০১১১২% 

'তরাং উহাতে মৌল দুইটির পবমাণু-স"খ্যার অন্থপাঁত হইবে £-_ 
৮৮৮৮ ১১১২ 

(0 হ্হ 
৬ ১ 

৭ ৪০৭ * ১১ ১৭ 

1৪০. ১৯১৯ [ ছোট সংখ্যাটির দ্বারা ভাগ করিয়া! ] ৭৪০৭ ৭*৪০৭ 
১৩, 

০ শু ৩ 
২ 

অতএব, পার্থ টির স্ুল-সন্কেত হইবে, 05751 
মনে কর, উহার আণবিক সন্ধেত, (05চ) (ম. একটি পূর্ণসংখ্যা ) 

অর্থাৎ, উহাব আণবিক গুরুত্ব ২০ ৮ ১২+-৩/১৯১। 

কিন্তু উহাব বাম্প-ঘনত্ব ২৭, 
স্তরাং আণবিক গুরুত্ব -২ * ২৭--৫৪। 

হ)১১২। তাঁডি ১০০৭ 

অথব1, ২৭7-৫৪, 25২ 

উহাব আণবিক সঙ্কেত, (0:577,)5 অর্থাৎ 0এল৪ | 

অনুশীলন 
(১) পটাসিয়াম ক্রোরেটে উহার উপাদানগুলি নিক্ললিখিত ওজনের অনুপাতে থাকিলে 

উকার শুল-সক্ষেত কি হইবে?  ছ 201: 072১ ১৯১ 2১২৩ 

(-৩৯, €0/-৩৫ ৫, 0১৬) 

(২) সোভিযাম হাইড্রোজেন সালফেটের উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত £-_ 

ইবঞ : হত : 9: 05০১ ৯২ £ ১৯৮৩ ২৬৭, ৫৩৩, উহার স্ুল-সঙ্কেত বাহির কর। 

[৪-*২৩, 9--৩২, 0-১৬) 

(৩) জিক্ক সালফাইডে সালফারের ওজনের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ হইলে উহার 
সুল-লক্ষেত কি হইবে? [20--৬৫, ৪৩২] 
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(৪) একটি জেড অল্লাইডে দেখ! গেল লেডেব পরিমাণ ৯*'৬৬% । অল্লাইভটির বুল-সন্কেত 

শির্ণর কর। [১-২*৭*৯, 0০১৬] 

(৫) মাগনেসিয়াম কার্বনেটে ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন ও অন্সিজেন আছে। উহাতে 

ম্যাগনেসিয়াম ও কার্বনের পরিমাণ, 1৮8 -২৮৫৭০০, 0-০১৪*১৮% | ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের 

স্ুল-সন্কেত বাতির কর। 
! 7/08--২৪, ০-১৯, 07১৬ ] 

(৬) কার্বন অন্সিজেন ও ক্লৌগ্গিন সংযোগে উৎপন্ন একটি পদার্থে 0-*১৬'১৬% এবং 

০ ১২ ১৯% আছে উত্তর সল-সঙ্কেত কি হইবে ? [0-১২, 0 ০১৬, 01৩৫৫] 

(*) সোডিয়াম, বোরন ও অক্সিজেনের দ্বারা গণঠত একটি যৌগিক পদার্থ [৪.-২২'৮৬% 
এব" 8 ১১ ৪১০% আছে । উহার স্ুল-সঙ্কেতে কি হইবে 

| তত ২৩ 0 ১৯৮, 0 ১৬] 

(৮) সিলিসিক আপিডে সিলিকন, অক্সিজেন ও হাইডোজেন যুক্ত আছে। সিলিকন ও 

অক্সিজেনের ওজনের পরিমাণ, 91 ০৩৫ ৯% এবং 0 -৬১ ৫৪9%1 নিলিসিক আনিডের শুল- 

সঙ্কেত বাহির কর । | 9-১৮,0 ১৬ 

(৯) জিঙ্ক ফসাকট 2 ৫৮৬৫০, ৮১৬ ১০০০ এব" অঙশিক্গ অজ্িজেন থাকে । উহার 

স্ল-সঙ্কেত কি হইবে? [20 ৬৫ [৮৩১০ ১৬] 

(১০) সোডিযাম আ।যোডেট যৌগটিতে ও ১৯ ৬৫০৪, 1 ৬৪ ১৪০ এবং 0 ৯৪*২১% 

আছে । উহার গ্ুল-সঙ্কেত বাহির কর। [টিএ-২৩,] ১২৭০0 ১৬] 

(১১) কার্ধন ও নাইট্রোজেন দ্বাব! গঠিত সাধনোজেন গ্যাসে শতকরা ৪৬১৫ ভাগ কারন 

পাকে । সায়নোজেনেব বাম্প-ঘনত্ব “৬ হতলে, ৬ঠাব আণবিক সঙ্কেত কি হইবে? 

1০০১১, এ ১৪] 

(১২) কার্বন, হাইড্রোজেন 9 অঞ্জিজন সংযোগে গঠিত একটি কোহলে ১৮*১০% ভাগ কার্বন 

এবং ৫১"৬১% ভাগ অন্প্িজেন আছে । উহাব বাম্প ঘনত্ব ৩১। কোহুলটির আণবিক সন্ধেতে 

কি? [0 ১২,০ ১৬] 

(১৩) কাবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের দ্বারা গঠিত একটি যৌগেৰ উপাদানগুলির ওজনের 

পরিমাণ, ০৯ ৫৪৫৪০, লু ৯ ৯০) ০0-৩৬*১৭০%। 

পদার্থ টির আশবিক বন ১১২ । উহার মাশবিক সঙ্কেত বাহির কর। 

(১৪) আযাসেটিক আসিড়ে ৫৩৩৩৭ অকিজেন ৭ব* &* ০% কাবন আছে। বাকাটুকু 

হাইডোজেন। উহার আশবিক গুকত্ব ৬* । আেটিক আপিডের আশবিক সঙ্কেত কি? 

(১৫) ম্যাপথালিনের ভিতর ৯৩৭৫০ ভাগ কাবন আছ্ছে । বাকীটুবু হাইড্রোজেন । উহীক্ষ 

বাস্প-ঘনত্ব ৬৪ । ন্যাপথ।লিনের আরাবক সম্ধেত কি হইবে 

(১৬) কিউগ্রাস কোবাইডের আশবিক গুকত্ব ১৯৭। উহ্থাতে কপারের অংশ ৬৩৯৬০ 1 

উহার আশবিক সঙ্ষেতকি ৭ [০৮-৬৩, 01-৩৫ ৫] 
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€১৭) জনা ম্যাগনেসিয়াম সাঁলফেটের সঙ্কেত ?18904 । উহার গোদক স্টিক ৫১১১৭ 

জল আছে । সোদক ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের সঙ্ষেত কি ছইঘে ? 

[৪ -২৪,5 ৩৯, ০ -১৬] 

(১৮) অআ্যালাম চ8504 এবং £150504)5 এর যুত যৌগিক । উহার ক্ষটিকে ৪৫'৫৭% 
ভাগ জল বর্তমান । আযালামের শ্ষটিকের সঙ্ষেত নির্ণয় কর। 

| ্€ ৩৯, 9০৩৯, 0-১৬, ঞ&] ১4] 

(১৯) ১৯৪৭ শ্রীম কপার সালফেটের লোদক স্কটিক উতপ্ত ক্রিয়া! বল দুরীভূত করিলে 

*-১৯৫ গ্রাম অনাজ্জ 58904 পাওয়া যায়। সোদক কপার সালফেটের অণুতে কয়টি জলের অণু 

ংললি্ট থাকে ? | 08 ৬৩, 9--৩৯, 0- ১৬] 

(২) ক্যালসিয়াম রোরাইডের সোদক স্টিক চত্তপ্ত করিলে উহার প্রতি গ্রাম হইতে 

*"৪৯৩ গ্রাম ক্ষল উডিয়। যায় । সোদ্চ কালসিয়াম ক্লোবাইডের সঙ্কেত লিখ । 

[08- ৮* 0] ৩৫৫ 0- ১৬ ] 

(২১) লৌহেখ ছুইটি সোদক রে।রাইডের উপাদানগুলিব অনুপাত নিযে দেওয়া] হইল $__ 

€ক) 75 ২৮ ১৪০০ ) 015 ৩৫ ৬৮০০ ;: 1720 ৩৬১৮০ 

(থ) চ৩ ২০ ৭8০0১; 01 5৯5৭০117150 ৩৯৮৯০৫ 

উহ্থানের সক্ষেত নিধধারণ কর। 

[86৮৮ ৫৬, 01 7৩৫৫, ০0৮১৬] 

(৯২) সিলভাব ক্লোরাউড ও আমোনিয়ার একটি ঘুত-যৌগিকে আমোনিয়া ১৫ ৯৮৮০০ 

'সিলভার- ৬১৯*০/, এবং ক্লোরিন ৯১১১১ আছে । উভাব সান্ছত কি? 

। &0 ১০৮, 01 ৩৫৫, শ্ব- ১৪] 

(১৩) সোডাব স্কটিকে জলীয 'অংশ শতকরা ১৪*৫১ ভাগ এব* মোট অন্সিজেন "ও কাধনের 

অংশ যধাক্রমে ০--৫১৬১% ণব* 0. ৯-৬৮০%। সোদক লোডাব সঙ্কেত নির্ণয় কর। 
[1৪৮ ২৩, স্*১১,0 ১৬] 

(৯৪) ক্যাসিটেরাইট নামক টিনের আকবিক মাত্র ৮% টিন-জাত অক্সাইড আছে, ২৭ 

গ্রাম আকরিক হইতে ১-৫৭৬ গ্রাম টিন পাওয়া বায়। টিন-অল্সাইভের ফুল-সক্ষেত কি ভষউবে প 

[ 50-১১৮ ] 

(২৫) একটি যৌগিকের উপাদানসমূহের পর্িমধণ £ 
3৩৯০, চর --৯৪৮০9০০ 0-5৪৮1৫৯90 

উত্থাক্স সুঁল-সম্ষেত বাহির কব। 

(২৬) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অন্মিজেন দ্বারা গঠিত একটি হৌগপদার্ধে ০--৪*% এবং 

ফ্লাইন্ড্রোীজেন-০৬'৬৭% আছে । উহায় আপবিক গুরুত্ব ১৮*। পদার্থটির জাশবিক সঙ্কেত 

নির্ণয় কর। ( কলিকান্া ) 
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(২৭) একটি লোদক স্ষটিক অনা করিলে উহ্থার ওজন শতকর। ৪৫৬ ভাগ কমিরা বায়। 

অনার ক্ষটিকেব বিশ্লেষণে দেখা যায় উহাতে £১1--১* ৫৭%॥ ৮০০১৫ ১9০, ৪.২৪৮% এবং 
০0--৪৯ ৬9 আছে । মোদক ও অনা পদার্ঘটিব গুল স্ছেতে কি হহাব? ( এলাহাবাদ ) 

(২৮) সালফার ক্লোপ্িন ও অন্সিজনে গঠিত একটি ঘৌগপদার্থে 9--২৩ *৬০% এব" 

01 ৫২ ৫৪% আছে ৷ পদার্থ টির বাম্প বনত্ব-৬৮ | উহার আণবিক সঙ্কেত বাহির কর। 

(বোম্বাই ) 

(৯) সিলিকন ক্লোবাহডে ৬*৪৭ শতা“শ সিলিকন আছে । ভার বাম্প ঘনত্ব ৮৫। 

সিলিকনের পারমাণবিক ঠকত্ব কত। 

(+*) একটি স্বিযৌগিক লবণের শির্সেধাৎ দে গেল 1 ৭৮ ই) ১৩৫ 908ল8৪8 

এব" চ্2০0--২৭ ৭ শতা শঠাে লবণটিব সঙঞ্ষেতকি হইবে । [8 ৩৭ বি।-৮৫৮ ৭] 

৩। বিক্রিয়ক-পদার্থ অথবা উৎপন্ন-পদার্থের ওজন নির্ধারণ-_- 
কোন নির্দিষ্ট বাসাযনিক পরিবর্ডান কতখানি পদার্থ প্রযোজন, অথবা নিদিষ্ট 

পবিমাণ বিক্রিযক তহত্ত কি পরিমাণ পদ্দাথথ উৎপন্ন হয উহ। সমীকধণ জাহাষ্যে 

সহজেই বাহিব কব! ষায়। (যমন-ম্যাগনসিয়ামাঞক্চ পাডাহলে মাগনেসিক়াম 

অক্সাইড পাওয়া াষ। 

2৬1+00, 2150) 

২১২৪ ৩২ *১৮৪০ 

অথাৎ গজশের হিসাবে, ৪৮ ভাগ ম্যাগনেস্য়ামে জাবণে ৩২ ভাগ 

হুঝিজেন প্রয়েজ্ন এব, ভহ" হহা৩৮ াগ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড পাওয়া 
বায়! স্ুঙপাং বলা যাহতে পাবে, ৭৮ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হঠতে ০০ গ্রাম 

ন্যাগনৈসিযাম অক্সাইড পাঁ9য যায। অথবা, ৮০ সেব ম্যাগনেসিযাম অক্সাইড 
প্রস্তুত কবিতে ৪৮ সেব ম্যাগনোসযাম ধাতু পোডান দবকাব। 

সমীকবণ হইতে এহভ।বে বঞ্চিন্নক এব” পন দ্রব্যৰ পবম্পরেক ওজানব 

সম্পর্ক জানা যায় 

উদাহরণ । (১) ৫ গ্রাম অক্সিজন প্রস্থ 5 করিতে কঙখানি পটাসিয়াম 

ক্লোবেট গ্রয়োজন 

20105 27১04 902 

২ (৩০+ ৩৫ ৫+৪৮) ৩১৮৩২ 

হু২৪৫ ০] 



২০৬ মাধামিক রসায়ন বিজ্ঞান 

অর্থাৎ, ৪ গ্রাম অক্সিজেন প্রস্তুতিতে ২৪৫ গ্রাম 80105 গ্রয়োজন। 

৫ গ্রাম অক্চিজেন প্রস্ততিতে ২৬৮ গ্রাম 
-০১৯"১ গ্রাম 0109 প্রয়োজন । 

(২) এক দের ফেরাস সালফেট হইতে কতখানি ফেবিক অক্সাইড পাওয়! 
যায়? [6.৮ ৫৬) ১,৮৩২ ] 

21004 »৮ 26208 + 96095 + 908 

20০১0৫-৮২ ৮ €৬+৩২+৬৪ 1৮৩৪ 

৩০০3 ০২ ১৫৬+৩১৫ ১৬ -০ ১৬০ 

অর্থাৎ, ৩০৪ সেব ফেরাস সালফেট হইতে ১৬* সের [6208 পাওয়া ষায়। 
১৬০ ১ সের ফেরাস সালফেট হইতে ৩১ সের -. *-৫২৬ সের ৮০১০ পাওয়া 

ষায়। 

(৩) ছুই পাউগ্ড লেড-মনোক্সাইড প্রস্তত করিতে কতথানি লেড-ধাতু 
প্রয়োজন হইবে? [১-২-৮] 

2]১4 05 - 2150 
২(২০৮+ ১৬)-- ৪৪৮ ১২০৮7 ৪১৩ 

অর্থাৎ, ৪৪৮ পাউও লেড-মনোক্সাইডের জন্ঠ ৪১৬ পাইণড লেড প্রযোজন 

বরা রানা ররর রা রলোবাা ০১৯ভী্রর ব্রার 
8৪8৮ 

-₹১৮৬ পাঁউগু। 

(৪) এক কিলোগ্রাম ডলোমাইট আকবিক উত্তপ্ত কবিলে ওজনেব কি 
পরিমাণ হ্রাস হইবে ? [02.-8০১ ৬1০৮ ১৪ ] 

050:05,480:0, ৮ 00+1420+20:0, 
১০০-4-৮৪--১৮৪ (৫৬+৪০)--৯৬ 

কাবন-ডাই অক্স/ইড গ্যাস অবস্থায় উডিয়া যাওয়ার ফলে ওজ্নেব হ্রাস 

হইবে। 

অর্থাৎ ১৮৭ গ্রাম ুলোমাইট বিযোজি ত হইলে ৯৬ গ্রাম অক্সাইড থাকিবে। 

১০০০ গ্রাম ডলোনাইট বিযোঞ্জিত হইলে” *৮০--* গ্রাম » ৫২৯ 
গ্রাম অক্সাইড থাকিবে । 

ওজনের হ্রাস ১০০--৫২১*৭-৪৭৮৩ গ্রাম। 



রাসায়নিক গণন। ২০৭ 

(৫) একটি ম্যাগনেটাইট আকবিকে শতকবা ৬* ভাগ ফেরাসো-ফেরিক 

অক্লাইড আছে। এই আকরিকেব পাঁচ শত ম্ণ হইতে কতটা লৌহ পাওয়! 

যাইতে পারে? [ চা6-৮৫৬] 

£০30)৫-4401753657-4009 

৩২ ১৬৮ 

৩৩ শু 

«০০ মণ আকবিকে বস্ততঃ আযবন মক্লাইডেব পবিমাণ- ৫. তি 

₹-৩০০ মণ । 

দেখা যাইতেছে, ২৩২ মণ অক্সাইড হইতে ১৬৮ মণ লৌহ পাওয়া সম্ভব | 
১৬৮ ৮ ৩৬৩ 

২৩২ 
৩০* মণ অক্সাইড হইতে ** * মণ লৌহ পাওয়া বায় 

_২১৭ ২ মা। 

(৬) এক মণ লৌহচুরেব ভপব দিয়া স্টীম পরিচালিত করিলে উৎপন্ন আয়রন- 
অক্সাইড কতধানি পাওয়া যাইবে ? [ হ5-5€৫৬ ] 

91754 এত 20-17-809৫ 7+417 5 

১৬৮ ২৩২ 

অর্থ/ৎ ১৬৮ মণ লৌহ হইত ২৩২ মণ আয়রন অক্সাইড পাওয়া যায়, 
১৩২ 

৬ ও | চা ৬৪৪৩ ক উত্ারা ৪ ১ মণ রি ৭ 

হু ১ ৩৮ এণ। 

'(8) চিলি নাহট্রেটে শন্কবা ৯২ ভাগ তি 0ঃ থাকে । গাঢ সাঁসফিউরিক 

আযসিডে শতকরা ৯৬ ভাগ ম্যাসড আছে। ২০ পাউগু নাইটিক আপি 
প্রস্তুত কিঠে কি প।মাণে উঞ্ত নাইট্রেট ও সালফিডবিক আযপিড লইতে হইবে? 

[২ ২৩, 2১৪১ ১৮৩২ ] 

2াঘণাব0, ! [7,১০১ ০59০04+ 2ানাব08 

১৫৮৫৩ ০৮ ১৮৬৩ 

অর্থাৎ, ১২৬ পাউগু নাইটি ক আসিডের জন্য ১৭০ পাউণ্ড 'থ্ব0১ এবং 
৯৮ পাউগ্ড ন290+ প্রযোজন। 

১৪৭০ ৩ 

২, পাউগ্ড নাইটি ক আসডের জন্য* ০ % ২ ১২৬ _ পাউও বিএ২০৪ এবং 



২৮ মাধাহিক র্সীয়ন বিজ্ঞান 

৪৮৮ ২০ রে পাউণ্ড 7১90) প্রয়োঞ্জন। কিন্তু »২ পাউগু ৈগা05 ১** পাউগ্ু 

চিলি-নাইট্রেট হইতে পাওয়া যায় । 

বি পাউগ্ড খা২০১১* ক ২* পাউও চিলি-নাইট্ট্রেট 

হইতে পাওয়া যায়। 

-*২৮"৩ পাউগ্ু চিলি-নাইট্রেট। 

এব", ০৬ পাউওড [5504 ১** পাউও আযসিড হইতে পাওয়া যায় 

১৮৯ ২* পাও 5৪০ ৯* ১৫ ৯৯২” পাউগ্ড আযাসিড হইতে 
- ১২৩ ৯৬ 

পাওয়া যায়। 

০১৬২ পাউণ্ড আসিড। 

(৮) সোডিয়াম ক্লোরাইডের তডিৎ-বিশ্লেষণে ক্লোরিন উৎপর্ন করা হইল । 

ক্যালসিয়াম কাবনেট ভইত্ঙ উদ্ভূত চুনের দ্রবণে উহা! শোষণ করাইয়। ক্যালসিয়াম 

ক্লোরেট প্রস্তুত কবা হইল। ৮২৮ গ্রাম ক্যালপিয়াম ক্লোরেট প্রস্তুত কবিতে কতটা 
সোডিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লেষিত কবা প্রয়োজন হইবে ? 

[ 0: ৪০, 040 --৩৫:৫, তথ - ২৩] 

00১9(0)17) 76015 »৮ 95050151702 (0103)2 +67520 

৬১৭১ ২০৭ 

অর্থাৎ, ২৭৭ গ্রাম 08 (0107), প্রস্তুতিতে ৪২৬ গ্রাম 015 প্রয়োজন | 

৮২৮ গ্রাম 0 (010১), প্রস্তুতিতে ২১১৭৮২৮ গ্রাম 0259 
গ্রাম 01) গুয়োজন। 

220 2৭৭71 095 

২ ৫৮ € ৭১ 

এর্ধাৎ ৭১ গ্রাম 0 প্রস্থাতিতে ১১৭ গ্রাম ৯0 প্রযোজন | 

১১৭৮ ১৭০৭ি 

৭১ 
১৭০৪ গ্রাম 00, প্রপ্তততিতে গ্রাম তৈএ০1-.২৮০৮ গ্রাম 

০ প্রয়োজন । 

* ৮২৭ গ্রাম 0৪ (0103)£ প্রস্তুত করিতে ২৮৮ গ্রাম 501 বিশ্লেষিত সী খট 

কর! দরকার হইবে। 



রাসায়নিক গণনা ২৫৯ 

অনুশীলন 
১। নিম্নলিখিত পদার্থগুলির প্রতোকটির ১+ গ্রীম কবিয়! লইয়। পৃথকভাবে খুব উত্তপ্ত করিলে 

কি কি গ্যাস এবং কত পরিমাণে পাওয়৷ যাইবে ? 

(১) পটাসিযাম ক্লোরেট, (২) লেড-নাইউ্রেট, €৩) ফেরাস সালফেট, ৫) আযমোনিয়াম 
ডাইক্রোমেট | 

২। ১'৩২ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই-অল্সাইড প্রয়োজন। নিম্নলিখিত পদার্থগুলির কোন্টি কি 

পরিমাণে লইলে উক্ত গ্যাস পাওয়া যাইতে পাবে? 

(১) কার্বন, (২) সোডিয়াম-বাই-কার্ধনেট, (৩) কার্বন মনোক্সাইড, এবং (৪) লেড- 
কার্বনেট | 

৩। ৬ ৩ মণ সলফিউরিক আপিড প্রস্ততিতে কত মণ সাঁণফার পোড়ান প্রযোজন হইবে ? 

৪1 ১৮ গ্রাম স্টীম উত্তপ্ত লৌভের উপব পবিচানিত করিলে কঙখানি আয়রন অল্লাইড পাওয। 

যাইবে? (কলিকাতা ) 

৫ | ২৯ গ্রাম কষ্টিক সোডা লু দ্রবণে লইয! উহীতে শীতল অবস্থায ব্লে।বিন গাস পবিচালিত 

করিলে কি কি পদার্থ কত পবিমাণ উংপন্ন হইবে ? ( কলিকাতা) 

৬। ৫** এম বাঁতাসেব সমস্ত অক্সিজেন দুব কবিতে কতঢা ফসফবাস পৌডাইতে হইবে ? 
অবশিষ্ট গঠাসের ওতন বত হবে? বাঁঠাসে ওজনেব অনুপাতে শতকবা ২৩ ভাগ অক্সিজেন আছে। 

(কলিকাতা ) 

প। একটি কপাব সালফেট দ্রবণে জিঙ্ক মিশৃইলে ২'১ গ্রাম কপার“অধঃক্ষিপ্ত হইল । এই 
বিক্রিযাতে কতটুকু লিন্ক সালফেট উৎপন্ন হইন ? [ 01- ৩৬, £1-৬৫ ] 

৮1 দিলভান নাইগ্রেটব দ্রবণে খানিকটা কণাব-চুর্ণ মিশাইলে * ২৬ গ্রাম সিলভার অধঃক্ষিপ্ত 

হউল। কি পবিমাণ বপাব ঠভাতে জরবাভত হহল । [৫ » ১০৮, 0৪-৬৩] 

»*এ ৫ গ্রাম পটাসিাম আযোদাইডেব সমস্তঢুই আয়োডিন নিষফষাশিত করিতে কতখাণি 
চু. 0১ প্রযোজন ? 

১০। ৫৭ মণ আমোনিযাম সালফেট প্রস্তুত করিতে কতখানি সালফিউবিক আসিড দরকার ? 
এই পরিমাণ সালফিউপ্রিক আযপিঙ যদি পাহর।ইটিস হইতে তৈযাবী কর! হয় ৩: কত পাইরাহটিস 
প্রযোজন হহবে? 

| পাইরাইটিন- 7০৯৪ , 9- ৩২, 73০ ৫৬, ট- ১৪ ] 

১১। ৪'২*্গ্রাম ম্যাগনেসিযাম কার্বনেট দ্রবীভূত করিতে কতখানি হাইড্রোক্লোরিক আসিড 
প্রযোজন হইবে? 

১২। একটি কপাবে আকাবকে শতকবা €* ভাগ কিউপ্রাস সালফাইড আছে। এই 
আকরিকের ১** গ্রাম হইতে কতট। কপাৰ পাওয়া াইবে ? ( এলাহাবাদ ) 

১৩। ৭"২ গ্রাম ম্যাগনেসিযাম দ্রবীভূত করিতে যে হাইডোক্লোরিক আসিড প্রয়োজন তাহা কি 
পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে পাওমা যাইবে? 

১৪1 ৩* গ্রাম 010১ হইছে যে অক্সিজেন পাওয়া গেল উহাকে জিন্ব ও সালফ্লিউকির 

২য়-_-১৪ 
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আযসিড হইতে উৎপন্ন হাইফ্রোজেনের সহিত সংযোজিত করিয়। জলে পরিণত করা হইল। ইহাতে কি 
পরিমাণ জিস্ক ব্যয় হইল? (কলিকাত। ) 

১৫। ১০৯ গ্রাম হাইড্রোজেনকে হাইড়োক্লোরিক আলিডে পরিণত করিতে যে ক্লোরিন প্রয়োজন 
উহী। প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণ 05 দরকার হইবে? (11. ৫৫) 

১৬। « মণ ক্যালীয়াম সায়নামাইড প্রস্তুতিতে যে পরিমাণ কার্ধাইড দরকার উহার জন্য কতটা 

চুন প্রয়োজন হইবে ? 
১৭। একটি জিশ্ব-উৎপাদনের কারখানায় প্রতি সপ্তাহে ১৫* শত মণ জিঙ্কব্রেগ ব্যবহৃত হয়। 

আকরিকের মাত্র শতকর! ৪* ভাগ জিষ্ক-সালফাইড । এই কারখানায় সঞ্থাহে কতটা কোক বিজীরক 

হিসাবে প্রয়োজন হয়? 

১৮। "৬৪ গ্রাম সালক্ষার পোড়াইয়া যে পরিমাণ 505 পাওয়া যাঁয় উহার সমপরিমাণ 505 

কপার ও সালফিউরিক আসিড হইতে তৈয়ারী করিতে কতখানি আসিভ প্রয়োজন হইত ? 

১৯। ১৩৪ গ্রাম লেড কার্ধনেট হইাঠে যে পবিমাণ লেড মনোক্সাইড পাওয়া যায় উহ! লেড 

নাইট্রেট হইতে উৎপন্ন করিতে কত পরিমাণ লেড নাইট্রেট প্রয়েজন হইবে? 

২*। ১* গ্রাম চকের সহিত সমপরিমাণ ওজন [7,50৭ মিশাইলে কতখানি ক্যালসিয়াম 
সালফেট উৎপন্ন হইবে ? 

২১। ৬” গ্রাম আমোনিয়াম ক্লোরাইড ও ৪* গ্রাম চুন একত্র উত্তপ্ত করিলে কতখানি 
আযমো নিয়া পাওয়। যাইবে ? 

২২। ৮" গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম কাখনেটের সহিত » গ্রাম সালফিউরিক মিশাইলে উৎপন্ন 

ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের পরিমাণ কত হইবে? 

২৩। একটি অবিশুদ্ধ লোডিয়াম ক্লৌরাহডেব ৫ গ্রাম পবিমাণ লব্ণ জলে দ্রবীভূত করিয়া 

উহাতে অতিরিক্ত সিলভার ন।ইউট্রেটে জ্রবণ মিশান হইল! ১২৮ গ্রাম সিলভাব ক্লোর।ইড অধঃক্ষিপ্ত 

হইল। সোডিয়াম ক্লোরাইডে আবর্জনার পবিমাণ শতকর1 কত ভাগ ছিল? 
২৪। একটি দিলভারের আকরিকে শতকরা :'২ ভাগ সিলভার আছে। চিলির নাইটারে 

শতকরা ৮৮ ভাগ সোডিয়াম নাইট্রেট থাকে । নাইট।র হইতে উৎপন্ন নাউট্রিক আ।সিড দ্বারা ১০০ মণ 

আকরিকের সিলভারকে সম্পূর্ণবপে গিলভার নাইট্রেটে পরিণত করিতে কত মণ নাইটার প্রয়োজন 

হইবে । 

২৫ কপার ও সিলভাবের এক গ্রাম পরিমাণ একটি মঙ্কর ধাতুকে ভ্রবীনূত করিতে ২*০৬ গ্রাম 

গাঢ় নাইটুক আিড প্রয়োজন হয়। সন্বরের ভিতব ধাতু ছুইটির ওজনানুপাত নির্ণয় কর। 

২৬। ১৬ গ্রাম পরিমাণ (80 এবং 0800।-এর মিশ্রণকে দ্রবীভূত করিতে ১:৪৭ গ্রাম 

17,500, প্রয়োজন হইলে মিশ্রণটিতে কার্বনেট শতকরা৷ কত ভাগ ছিল ? 

২৭। ১২৫ গ্রাম ওজনের কপার এবং কিউপ্রিক অল্লাইডের একটি মিশ্রণকে হাইড্রোজেন গ্যাসে 

বিজারিত করিয়! ১১৪৯ গ্রাম কপার পাওয়া গেল। মিগ্রণটিতে কপারের অনুপাত কিন্ধপ ছিল ? 
[00৬৩ ] 

২৮। £৫* গ্রাম লৌহকে আমোনিয়াম ফেরিক আলামে পরিণত করিতে কি পরিমাণ 
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আযমোনিয়াম সালফেট প্রয়োজন হইবে? [[79-.৫৬, ১০৩২, [ব-১৪] এ ফেরিক আযালামের 

সঙ্কেত, (174)০59 04770795050 ২)5124ান 0. 

২৯। *"৩ গ্রাম খনিজ খাছলবণ জলে ত্রবীভূত করিয়া অতিরিক্ত 4১805 দেওয়াতে 
**০ গ্রাম 4১৫০ অধঃক্ষেপ দেয়। খনিজটিতে খাগ্লবণের অনুপাত কত? 

৩*। পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও ক্লোরেটের ১২ শ্রীম একটি মিশ্রণ তাপিত করার পর 

৮"*৮ গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড পড়িয়া রহিল । মিশ্রণটিতে ক্লোরেট কত শতাংশ ছিল ? 

৩১। 0 এবং [ব৪01এব ১৮৭৩ গ্রাম একটি মিশ্রণ হইতে ৩৭৩১ গ্রাম দিলভার ক্লোরাইড 

পাওযা গেল। মিশ্রণটিতে কতটুকু সোডিয়াম ক্লৌরাইড ছিল? 

৩২। ৪ গ্রাম মোডিয়াম ব।ইকার্নেট ও কীর্বনেট মিশ্রণ তাপিত করতে **৪৬৪ ওজনের হ্রাস 

হইল। মিশ্রপণটিতে সোডিয়াম কার্বনেটের অনুপাত কত? 

৩৩ | 0] এবং ]াএব খাশিকটা মিশ্রণ পটাসিয়াম সল্ফেটে পরিণত করিলে দেখা গেল 

ওজনের কোন তার হম) ঘটে নাই । মিশ্রণে আয়োডাইঢ এবং ক্লোরাইড কি অনুপাতে ছিল ? 

৩৪। ৮ গ্রাম 1১150, সাহয্যে নত হতণে ক্লোবিন উতৎপ।দন করিয়া উহাকে [তা শ্্রবণে 

পরিচালনা কবিলে কতট1 আযোডিন পাওযা যাবে ? 

৪। বিক্রিয়ক অথবা! বিক্রিয়াজাত পদার্থের আয়তন-নির্ধারণ__ 

পুধবর্তী অনুচ্ছেদে আমর। রাসায়নিক বিক্ষিবাতে যে সকল পার্থ অংশ 
গ্রহণ করে এবং উৎপন্ন হয়, তাভাদের ওজন কিভাবে নিরূপণ কর। যায় তাহাই 
আলোচনা করিয়াছি । কিন্ত বিকিয়ক ঘথব1 শিক্রিযজাত পদার্থ যদি গ্যাসীয় 

হয় তাহা হইলে উহাদের ওজনের পরিব্ডে আয়তন নির্ধারণ অধিক প্রয়োজন । 

এইকপ গ্যাশীয় পদার্থের আয়তন শিরূপণ করিতে হইলে তিনটি বিষয় মনে 

বাধ্চিতি হইবে 2 

(১) সমীকরণ সাহায্যে কি পরিম।ণ পদার্৫থ বিঞ্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে ব। 

উৎপন্ন হয় তাহার ওজন স্থির করিতে ভইবে। 

(২) প্রতি গ্রাম-অণু পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 

২২৪ লিটার আয়তন থাকে । এই নিয়মের দ্বারা যেকোন পরিম।ণ গ্যাসীয় 
পদার্থের প্রম।ণ-অবস্থায়আষতন স্থির করা যাইবে । 

(৩) গ্যাসটি যদি প্রমাণ অবস্থায় না থাকে, তবে গ্যাস-সমীকরণ প্ পৃ 

সাহায্যে উহাকে প্রমাণ-অবস্থার আরতনে পরিবতিত করা যাইবে । 

উদ্দাহরণ ১। ১০ গ্রাম পটাদিয়াম নাইড্রেট বিযোজিত করিয়া প্রমাণ 

অবস্থায় কত লিটার অক্সিজেন পাওয়া যাইবে? [৩৯] 
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210৭7 2109 +092 

২৮১০১ ২২৪ লিটার 

অর্থাৎ প্রাণাবস্থায় ২০২ গ্রাম নাইট্রেট হইতে ২২৪ লিটার 05 পাওয়া যায় 
২৪ % ১৩ 

ঈঃ ১০ গ্রানয ৮ % রর £? %? 8? ৪ 
২০৭ 

₹১১০৯ লিটার । 

উদ্বাহুরণ ২। কার্বন পোডাইয়] অথব! ক্যালসিয়াম কার্ধনেট উত্তপ্ত করিয়! 
কার্বন-ডাই-অক্মাইড উৎপন্ন কব। যায়। ৩৩৬ লিটার কারধন-ডাই-অক্মাইড 

প্রস্তুত করিতে হইলে উপরোক্ত পদার্থের কোনটি কত পবিমাণ প্রয়োজন 
হইবে? | 0 ৪০] 

(1) :৫0+0),- 0০9, 

১১ ২২৪ লিটার 

অর্থ'ৎ ২২৪ লিটার 00). গ্রস্থতিতে ১২ গ্রাম কার্বন প্রয়োজন | 

৩৩ ৬ $ (0) % উরি ১৮ % 2 
২২ 

- ১৮ গ্রাম বার্বন। 

(11): 06091 (46) 7 009. 

১০৩ ২২৪ পিটার 

২২'৭ লিট।ব 0১, প্রস্তিতে ১০০ গ্রাম 0400), গযোজন। , 
২১৩০ ৯৬৩৩ ৬ 

উঠত 855 ৬৮ 
২৯১৪ 

- ১৫০ গ্রাম ৮০9০০)৭ 

উদাহরণ ৩। ২৭৭ সেটিগ্রেড উষ্কতাঁষ এবং ৭৫০ মিলিমিটাব চাপে 
৫ লিটার নাইট্রোজেন প্রস্ত৩ করিতে কতটা আমোনিযাম নাইট্রাইট প্রয়োজন 

ইইবে? 
বিল ।ব০,-2ছ,09+, 

৬৪ ২২৪ লিটার 

[১৬7৮ 
উক্ত নাইউ্রোজেনেব প্রমাণ অবস্থায় আয়ঙন ৬ লিটাব হইলে, ণ---পৃ" 

৭৫০ ৮৫ টি ১৬ 

£ ২৭৩+২৭ ২৬৩ 

৩০৭ ১ ৭৬০৩ 

অ 
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কিন্ত প্রমাণাবস্থায় ২২৪ লিটার ও প্রস্তুতিতে ৬৪ গ্রা ঘা ,05 

প্রয়োজন 

1৫০ ১৫ ৯২৭৩ 287-এপা রর 

৩০০ ৮ ৭৬০০ ১২৪ ৮৩০০ ৮” ৭৬০ 

প্রয়োজন 
-১২-৮৩ গ্রাম খিল £ব০৪। 

উদাহরণ ৪1 ৯৬ গ্রাম ক্যালসিয়াম কাধাইড হইতে উৎপন্ন আযপিটিলীন 
গ্যাসকে পোডাইয। যে কার্ধন ভাই অক্সাইড পাওয়া যাইবে ২৭৭ সেন্টিগ্রেডে এবং 

৭৪০ মিলিমিটার চাপে তাহাঁব আয়তন কত হইপে ? 

0১0,+27,0- 0,77১ + ০4070), 
৩৪ ২২9 লিটব 

প্রমাণ অবস্থায় ৬৪ গ্রাম 00) ২২৪ লিট।ব আাসিটিলীন উৎপাদন করে 

৯৬ গ্রাম 080, ২২ ২৮ ৭* লিটার আ[সিটিলীন উৎপাদন করে 

₹৩৩"৬ লিটাব আাসিটিলীন । 

20,7, +50,-4০0,+211,0 
২১৮২২১-৪ ৭১২২৪ 

( লিটার) (লিটার ) 

অথাৎ, প্রমাপাবস্বায় ২ « ২১৪ লিটাব 07, , হইতৈ ৪ ২২৪ লিটাৰ 005 

পাওয়া যায় 

১. অথবা'****। ***১ লিটার 0,75 হইতে ২ লিটার ০0, পাওয়। যায় 
অতএব **১*০*০০১৪, ৩৩১৬১, ***০০১৯৮০৯০৯-০৬৭২ লৈটাীব 

এই উৎপন্ন কাঁধন-ডাই-অক্মাইডেব ২৭০ সের্টি এবং ৭৪০ মি. মি. চাপে 
আয়তন যদ্দি ৬ ধব] হয়, তাহ1 হইলে 

৭৪০১৬ _ ৭১০ ১৫৬৭'১ 

৭৩ এ ২৭৩ 

০ ৯ ৬৭. ্ রি 
- »-- 8৫৮৪ ৬ তা লিটাব লিটাব। 

উদাহরণ ৫1 তবল কোহলের সঙ্েত 0570 এবং উহার ঘনত্ব ০*৯২। 

১২৫ ঘন সেন্টিমিটার তরল কোহল পোন্ডাইয়! প্রমাণাবস্থায় কত সিল কার্ন- 

ডাই-অক্মাইড পাওয়া যাইবে ? 
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0,ছ,0+30,-317,0+2005 
৪৬ ২৯২২৪ লিটার 

১২৫ ঘন সের্টিমিটার তরল কোহলের ওজন ১১৫৮ ৯২ গ্রাম। কিন্তু 

গ্রযাণ-অবস্থায় ৪৬ গ্রাম কে।হল হইতে ২৮১২৪ লিটাব 00, পাওয়া ষায়। 
২41২২ 8 ১৮১২৫ ৮ ন২ 

৪৩৬ 
প্রমাণ অবস্থায় ১৯৫ ৮ ৯২ গ্রাম কোহল হইতে 

লিটার 00, পাওয়! যায় 
_১১৯ লিটার 00৪1 

উদ্দাহছরণ ৬। একটি লঘু সালফিউবিক জ্যাসিডে ওজনের অন্কপাতে 
শতকরা ৬৫ ৬।গ আসিভ আছে এবং উলাল ঘণত্র-১৫৬। এই আীসিডেব 

তিন লিটা যদি ২৫৭ গ্রাম ভিঙ্গব ৮হি  মিশান ভষ তবে ২৭০ সেন্টিগ্রেডে 

এবং প্রমাণ চাপে উৎপন্ন ভাইড়োজেনেব আয়ঙন কঙ হইবে? /2-৬৫] 

তিন লিচর আসিডেব ওজন - ৩০০০ ৮ ১৫৬ -৭৬৮০ গ্রাম 

এই আসিডে শঙবরা ৬৫ ভাগ] ১০, আছে 
অর্থাৎ ১০০ গ্রাম আসিডে 1][,১০)। ভাছে ৬৫ শাম 

৪৬৮০ শ্রামে ঢা.১০)। অ।াঠিডের পবিমাঁণ ৮৫ * ১৬০, শাম 
১০০ 

৩০৪২ গ্রাম। 

/)+]1 ১0) 40১0,+77, 
৩৫. ৯৮ ২১৪ লিটার 

অর্ধাৎ ৯৮ গ্রাম [74€)। এর ছন্য ৬৫ গাম /7 প্রয়োজন 
৩ ৪০০২ 
ও রর গ্রাম 2 প্রবোজ্ন ৩০৪২ গ্রাম 1.০) এব ভন্যা 

২০১৭৬ গ্রাম £71 

কিন্তু উহাতে ২৫০০ গ্রাম /। আছে। অতএব এই বিক্রিয়াতে সম্পূণ 

আসিড (7.0) সালফেটে পবিএতিত হইযা যাইবে । 

প্রমাণ অবস্থাফ ৯৮ গ্রাম 71.4094 ₹ইতে ২২ ৪ লিটাব [া, পাওয়1 যায় 
২ ৩ 

৩০৪৭২ ** ঙ ৬ ৩ চা হে ০৪২ লিটার." গজ 

০ 

-৬৯৫ ৩ লিটার [নূ। 
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এই নগএর আয়তন, ২৭০ উষ্ণতায় এবং প্রমাণ চাপে যদি ৬ হয় তাহ! 
ই | ৬ ১৫ ৭৬০ _৬ন৫"৩ * ৭৬০ 

২১০৩ ৭৩ 

৬. ০৯৫৩৮ ৩০৭ লিটার _ ৭৬৪.০৩ লিট|র | 
৪৩ 

উদ্দীহরণ ৭। ১৫০ উষ্ণতাথ এব* ৭৫৬ মিলিমিটার চাপে ১১২* লিটার 
ওয়াট।র গ্য।স প্রস্তত কৰিতে হইলে কি পবিমাণ জল বাচ্পীভূত করিতে হইবে? 

মনে কব, ১১১০ লিটার ওঘাট!ব গ)।্বে প্রমাণ-অবস্থায় আয়তন - ৬ 

লিটাব 

১১২৩ | ৭৩ ৮৮ * 4৬০ 

৯৮৮ ০৭৩ 

১১০১০ ৯ ৭৫৬৩১২৬৭৩2৩ 
1. আজ 
" ৯৮৮ ৭৩০ লিটা 

১০৫৬ ০৮ লিঢাব। 

চরহ 
১৮ ০১৮ + ২২" (০5০5 ৮) লিটার 

অর্থাৎ প্রঘাণ-অবস্থান 8৭৮ পিটাঁন পধাটাব গাপ প্রস্ততিতে ২৮ গ্রাম জল 
বাঞ্পীভূত হয | 

১৮৮১৪০৫৬০৩৮ 

9৪8 ৮ 

৪১৪ ৩ গ্রাম জল বাম্পীভূত হইবে। 

*- ১**০১০৫৬ ০৮ লিট।ব ওযষাটাক্ গ্যাস পাইতে 

উদ্দাহরণ ৮| ১০ গ্রাম কপার এবং সালফার পৃথকভাবে গাঢ় সাল- 
ফিউরিক আাসিডেব সহিত ফুটাঈলে উৎপন্ন ১০১ গ্যাসের আয়তনের অন্পাত 
কি হইবে? ( কলিক।৩া) 

0+21758055 05305+ 2350 +90: 
৬২ ১২*৪ লিটা 

5+2][,১০, ৮2350 +3505 
৩২ ৩» ২২'৪-(৬৭ ১) লিটার 

প্রমাণ-অবস্থায়__ 
৬৩ গ্রাম কপারের বিক্রিয়াতে ১১:৪ লিটার 90৯ পাওয়া ফার। 
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২২৪ ১৮১০ 

৬৩ 
১০ গ্রাম কপারের বিক্রিয়াতে লিটার 50৪ পাঁওয়া যায়। 

আবার, ৩২ গ্রাম সালফারের বিক্রিয়াতে ৬৭১ লিটার ১০১ পাওয়া যায় 

52546755825 8:85: ১৩ ৮৬০ ২ লিটাব 

৩১ 

অতএব উৎপন্ন 504 গ্যাসেব আয়তনেব অন্নপাত 

২৭ ৪ ১৮১০ ১০ ৮%৬৩৭৯ 

৬৩ ৩২ 

-৩২ ১৮৯। 

উদাহরণ ৯। বাতাসে ওজন হিসাবে অক্সিজেনেখ পবিমাণ ২৩%। 
একটি খনির কযলাতে দেখ! গেল, কাধন ও হাইড্রোজেনেব ওজনের পরিমাণ 

০-৯৬. , [1-8/১। ১৫৭ সেট্টিগ্রেডে এব ৭৫১ মিলিমিটাব চাপের কত 
লিটাব বাতাসের সাহায্যে উপরোক্ত কঘলাব ১০ কিলোগ্রাম সম্পর্ণৰপে জাবিত 

কর] হইবে? (বাতাসের ঘনত্ব ১৪ ৪) 
€ +0৪-৮ 00), ১০ কিলোগ্রাম কয়ল[ঠ 

১২. ৩২ কাধনেব পরিমাণ- ৯৬০০ গ্রাম 

277,+০১-2চ,০0  হাইডোজেনেব পরিমাণ -৪০০ গ্রাম 
৪ ৩২ 

অথাৎ ১২ গ্রাম কাবশেব জারণেব জন্বা ৩২ গ্রাম ০5 গুয়োজন 

৩৭ ৮৯৬০০ 
৪৬১০ ০ 

৬৩ 

এবং ৭ গ্রাম 11,এব জাবণেব কগ্কা ৩৯ গ্রাম ০১৪ প্রয়োজন 

8০৩১, ০৭০ * * ৯৩ ৯ ৩২ ০০ ৪৩ ৬৬ ()১, 

৬৩১ % ৯৬৩০৩ কয়লার সম্পৃণ জাবণের জন্য _ ৮২৭৭ + ৩২০০ 

৯৮৮০০ গ্রাম 05 গ্রযোজন । 

কিস্ ২৩ গ্রাম অক্সিজেন ১০৭ গ্রাম ব!তাসে থাকে । 

গ্রাম বাতাসে থাকে 
১০০ ৯৮৮০৩ 

হে 

কিন্তু প্রমাণ-অবস্থায় ১ লিটার হাইড্রোজেনের ওজন "০৯ গ্রাম । 

১ লিটার বাতাসের ওজন » **৯ * ১৪ ৪১ ২৯৬ গ্রাম । 

২৮৮৩ ০ শর ৪৩৪৪ চে 
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অতএব, প্রমাণ-অবস্থায়, গ্রয়োজনীয় বাতাসের 
আয়তন ₹ ১০০ ১ ২০৮০০ লিটার 

৩ ৮ ১২৯৬ 

» ৯৬৬১৮৩ লিটার 

উক্ত বাতাসের আয়তন ১৫০ সেটি, এবং ৭৫৬ মিলিমিটার চাপে যদি % 

ধর] হ্য়, তাহা হইলে 

4 ৮ ৭৫৬ _ ৯৬৬১৮*৩ * ৭৬৩ 

২৮৮ ১৭৩ 

*৯৬৬১৮৩ ৯* ৭৬০ ৯২৮৮ 

৭৫৬ ১৮২৭৩ 

₹১০২৭৬৬৩ লিটার বাতাস প্রযোজন হইবে । 

অথব।, ৬ ₹ পিটার 

উদ্দাহরণ ১০1 ১৫২০ ঘন সেন্টিমিট|র একটি গঠাস-মিশ্রণে ২৭০ সেন্টি 
এবং ৭৫০ গিলিমিটার চাপে মিথেন ৯২০% এবং কাধন-মনোক্সা ইড -৮০% 

ছিল। এই গ্যাস-মিশ্রণের পবিপুণ জারণের জগ্য যে অক্টিজেন প্রয়োজন তাহা 
উৎপাদন করিতে কঙখানি 7010১ লাগিবে ? (গলিক।তা ) 

গযাস-মিশ্রণটির প্রমাণ-অবস্থার আয়তন ধদি ৬ ঘন সেন্টি, ভষ তাহ| হইলে, 

৬১৮ ৭৬০ ১৫৯০ ৮৭৫৩ 

স্ট ৭) ২৩) ০ ০ 

১৫২০ ১৮৭৫০ ১৯২৭৩ 

না ৩০০ ৮ ৭৬০ 
৬ ১৩৬৫ ঘন সেন্টিমিটার 

ইহাতে মিথেনের পরিমাণ ৯১০৯” ২৭৩ ঘন সেন্টিমিটার 

এবং কার্বন-মনোন্সাউডের পবিমাণ .- রে * ** _ ১০৯২ ঘন সোর্টিমিটার 

0,+20-095+ 250 
১ ঘনায়ঙন ২ ঘন|য়তন 

2009 + 092 7 20০02 

২ ঘনায়ুতন ১ ঘনায়তন 

অর্থাৎ, ২৭৩ ঘন সেন্টিমিটার মিথেনের জন্ত ২৯১৭৩ ঘন সে্টিমিটার 
অক্সিজেন প্রয়োজন 
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+₹*২ ঘনসেটি, 05 প্রয়োজন প্রমাণ- 

অবস্থায় মোট প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের আয়তন -২ % ২৭৩ +$ * ১০৯২ 

_ ১০৯২ ঘন সোর্টিমিটার 
৮১১৯২ লিটার 

এবং ১০৯২ ঘন সেন্টি, 00 এর জন্য 

2010-21-01 +30, 
২ ১২২৫ ৩৯১২৪ লিটার 

অর্থাৎ ৬৭২ লিটান্ন অন্সিজেন প্রস্থাতিতে ২৪৫ গ্রাম 7010২ প্রযোজন 

*৭০৫ ১৮ ১০ন২ ১০৯১ লিটাব অক্সিজেন প্রজ্মতিতে - ৬৭২ 

প্রয়োজন 

গ্রাম 010২ 

৮৩ ৯৮ গ্রাম 10109 

অনুশীলন 

১। ১৮ গ্রাম জ্টামের সাহাযো কত পরিমাণ জৌহকে আযবন অল্লাইডে পরিণত করা যাঈবে ? 
উৎপন্ন হাইছ্দেনের প্রমাণাবস্থায় যতন কত হহবে ? ( কলিকাতা) 

২। * ৭৬ এ্রাম ফেবাস স।পফেট তাপ সাহাযে। বিষোহি-» করিলে প্রমাণাবন্থায উৎপন্ন গ্যাসের 
আয়তন কত হহবে ? 

৩। * ৪৮৫ গ্রাম জিন্ক সালফাইডের সহি * অতিবিত্ত পরিমাণ আশসিদেব বিত্রিষার ফর্লে প্রশ্কাণ 

চাপ ও উষ্ণতায় কত ঘন সেটিমিটার গ্যাসীষ পদাথ ডপন্ন হঠবে? 

&। গ্রমাণ-আবন্থাম ১* লিটার আমোনিয়া প্রক্সন; কবিতে কি পরিমাণ টা ।01 প্রুযোজন 
হইবে? ( কলিকাতা ) 

& | কত গ্রাথ সোডিযাম ক্লৌবাইড হইতে মাাঙ্গীশিজ ডাহ অক্সঈড সাহাযো প্রমাণাবন্থায় 

& লিটার কফ্লোবিন গ্যাস পাওয়া! সম্ভব হযে ? 

৬) ১*'৮ গ্রাম মারকিউরিক অক্পাইড বিযোজিত করিয়া ষে অক্সিজেন পাওয়া যাইবে ১৭০ 
সেটি উষ্ণতায় ণব ৭৪* ধিলিমিটাগ চাপে তাহাব আযতন কত হইবে? ৃ 

৭। ২** গ্রাম চুণাপাথরের উপর অভিরিত্ত আযসিডেপ বিত্রিযবার ফলে উৎপন্ন কার্ধন ডাই- 
অক্সাইঢের ২৫০ উ্ঠাষ এবং ৭২* মিলিমিটার চাঁপে আয়তন কি হহবে ? 

৮। ২৭ ৬ষরায এবং ৭৫* মিলিমিটার চাপে ২ লিটার কান মনোক্লাইড দবকাব । কতখানি 
ফমিক আসি হহতে উহ! পাওয়া যবে? 

ঈ। ২৫ গ্রাম ভি্ক হইতে অভিবিভ্ত [ন]] হ্বারা উংপন্ন হাইড্রোজেনকে সম্পৃর্ণ জারিত করিতে 
১২* সে্টগ্রেড উদ্ণতা এবং ৭৮* মিলিমিটার চীপের অক্সিজেনের কত আয়তদ পবিমাণ প্রযোজন 
হইবে ?, ( কলিকাতা). 
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১*। এক গ্রাম সালফার সম্পূর্ণ পোড়াইতে ৩* সেটি উষ্ণতা এবং ৭৫* মিলিমিটার চাপের 
কতখানি বাতাস দরকার হইবে? বাতাসে আয়তন হিনাবে অজিজেনের পরিমাণ ২**৮% এবং এক 

লিটার হাইড্রোজেনের ( প্রমাণাবস্থায় ) ওজন» **» গ্রাম। (কলিকাতা ) 

১১। ১*** লিটার আয়ঠনবিশিষ্ট একটি বেলুনকে ২৭০ সেটি উষ্ণতা এবং ৭৫* মিলিমিটার 
চাপের হাইডোজেন গ্যাস পুর্ণ কবিতে হইবে । কত কম পরিমাণ লৌহের সাহাযো এই হাইড্রোজেন 
উৎপাদন করা সম্ভব হইবে? (কলিকাতা ) 

১২। ২৭০ সেটি উঞ্ণতা এবং ৭০ দিলিমিটাব চাপেব ১** ঘনসেটিমিটার মিণেন গাসকে 

অতিরিক্ত অক্সিজেনসহ পোডালুল প্রমাণাবগ্থায উৎপন্ন €0,এর আরভন কত হইধে? উৎপন্ন 

জলের ওজনের পরিমাণ ব। কত? ( কলিকাত! ) 

১৩। ২৭০ সো্টি উদ্*তা! এরং ৭৫* মিলিমিটাব ৯।পে এক লিটাব নাইট্রোজেন গাস প্রস্তুত 

করিতে কি ওজনের আমোনিয়। এবং ক্লোরিন দপকাব হইবে? (কলিকাতা ) 

১৪। এক গ্রাম আযবনকে ফেবিক ক্লৌব।হডে বপান্তবি» করিয়া উহাকে জলে দ্রবীভূত করা 
হইল । প্রমাণ-মবস্কায কত আয এন পরিমাণ [7,১ গা।স ছ্থাবা উহাকে ফের।ন কোরাউডে বিজারি» 

করা সম্ভব হইবে? (পাটন1) 

১৫। একটি জলীয জ্বণে ১৭ গ্রাম [01 আছে । প্রমাণ-অবস্থায় কত আয়তন খা, 

গ্যাস দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণ প্রশশি* কবা যাবে ? (পাটনা) 

১৬। ১৮৭ সেন্টি উদ্চভায় এবং ৭৬৫ মিঠিমিটাব াপে ৩৮ ঘনসেটিমিটার ভাহাড়াজেন 

1১1),0)।এব উপর দরিয়া পরিচিত কৰিলে উৎপন্ন হলেব ওপন কও হইবে? (নাগপুর ) 

১৭। ১০ গ্রাম খনি সালফার পো্ডাহযা প্রনাণ ঈবগ্কায় ৬ নিটার ১০, গান পাওয। গেল। 
উহাতে বিশুদ্ধ সালফার শঙকবা কত ভাগ ছিল? (বোম্বাই ) 

১৮। এক গ্রাম মোদিয়ম-পারদ স.ববের নি 5 ছালেৰ বিথিয়াব ফণে ১৩৭ সেটি উদণ্তায় 
এবং প্রমাণ চাপে ৯** ঘন সেটিমিটার হাহতোজেন পাপা ণেল। পাবা সংকরে দোট্যাম শতকর। 

কত ভাগ ছিল? ( গলাহাবাদ ) 

১৯০। 0০৮0. ধবং ৯1860 ,এর একটি মিশ্রণেব এক গ্রাম অইভে প্রমাণ-ন্নবস্থায় ২৪* খল 

সেন্টিমিটার 00, গ্যাস পাওয়া গেল। মিশ্রণটিব ডপদান দুটির অনুপাত কি ছিল? 

( নাগপুব ) 
২* | একটি 1010 ,র সহিত কিছু 10] মিশ্রিত ছিল। এই মিশ্রণের ১৫৫৫ গ্রাম 

বিযোৌজিত করিয়া যে মকিজেন পাওয়া গেল উঠাতে ২৭০ সেটি এবং ৭৫* মিলিমিটার চ।১পব 

১৫২ ঘন সেটিমিটাব আযদিটিলীনকে মম্পুণ জারিত করা সম্ভব হইল । মিশ্রণটিতে 7010৭ শক! 

কত ভাগ ছিল?" ( কলিকাতা) 

২১। একটি ঘরের খাঁযুব কার্বন-ডাই-অল্সাইডেব পরিমাণ পরীক্ষা করা হইতেছিল। ১** লিটার 
বাতাসকে 1017 এর উপর পরিচালিত করাতে পটাসের ওজন *-*৮ গ্রাম বৃদ্ধি পাহল। ওজন 

হিসাবে বাতাসে 009১এর পরিমাণ কও ছিল? ( পাঞ্জাব ) 

২২। আশতন হিসাবে বাতালে অক্িজেনের পরিমাণ শতকরা ২১ ভাগ । মোমের উপাদান 

(07-৮*০% এবং চু স২*%। ৬৭ গ্রাম মোম পোডাইতে ২৭5 মেটি এবং ৭৫* |মলিমিটার চাপে 
কত পরিমাণ আরতনের বাতাস প্রয়োজন হইবে ? (কলিকাত 



২২০ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২৩। এক গ্রাম কয়লাকে প্রডিউগার গ্যাসে পরিণত করিতে প্রমাণ-অবস্থায় কত আয়তন 
বানঠাদের প্রয়োজন ? বাতাসে ওজন হিসাবে অক্ষিজেন শতকর। ২৩ ভাগ থাকে। বাতাসের 

খলতু,। ১৪৪ । 

২৪। কালসিয়াম কার্ধনেট ও বাই-কার্বনেটেব একটি সম্পরিমাণ মি শ্রণকে শ্বেতুগ করিয়া সমস্ত 
(10, গ্যাস দূরীভূত কবা হঈল । মিশ্রণটিব ওল্গন কি অনুপাতে হাস পাইবে? এক গ্রাম মিশ্রণ 

হইতে প্রমাণ-অবস্থাধ উৎপন্ন 00.এর আয়তশ কভ হইবে? 

২৫। & গ্রাম £01] অতিরিত্ত' [550,+ ৮70, সহ উত্তপ্ত করা হল। উৎপন্ন রোরিনকে 

এফটি কষ্টিক সোডার জলীয় ক্রবণে পরিচালিত কৰা ভহত | €* ঘন সের্টিমিটার দ্রবণে « গ্রাম কস্টিক 
দোডা দ্রবীভূত ছিল। ক্লৌোরিনেব শোষণের পর দবণটিতে কি কি পদার্থ কত পরিমাণে আছে 

নির্ধারণ কর। (কলিকাা ) 

৫€। বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার আয়তনের 

পারস্পরিক সম্বন্ধ-_ 

নির্দিষ্ট চাপ ? উঞ্ণতায, গ্যাসাখ পধাথেব বিক্রিয়া-কালে উহাদেব আয়তন- 
গ্রলি সরলানপাতে থাকে এবং বিকিযাজা৩ পদার্থ যদি গযালীয় অবস্থাব পাওয়। 

যায় তবে উহার আষফতঙন৭ বিক্রিদকের আযতনেন সতিত সবলাগপাতে 

থাকে [ গেলুসাক ]। 

আবার, নিরিষ্ট চাপ ও উষ্ণঙান সমস্ত গ্যাসেব এক গ্রাম-অণুব আয়তন 

একই হইবে | আোগাডে। || সমীকবণের সাহায্যে কোন্ পদার্থেব কত 

অণু বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ কবে জাপা যায । অতএব উভ্ভাদের কত গ্রাম-অণু 

বিক্রিয়া কবে তাহাও জানা যায । সুতরাং উহাদের আয়তনগুপিব পবিমাণও 

জানা যাষ। যথা-2]0],+0, 2]. 

২ গ্রাম অণু হাইড়ৌোজেন এব ১ গ্রাম অণু অক্সিজেন মিলিষা ২ গ্রাম- 

অণু স্টাম উৎপন্ন করে । 
অতএব, ২ ঘনাযতন হাইতড্রাজেন গ্যাস এবং ১ ঘনাধতন অক্সিজেন মিলিয়। 

২ ঘনাযণত স্টীম উৎপন্ন কবিবে । গ্রতে'কটি উপ।দানই একই চাঁপ ও উষ্ণতায় 

যাপিতে হইবে এবং গ্যাসীয় অবস্তা ন। থাকিলে উপরোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য 
হইবে না। 

স্পষ্টতই দেখ। যাইতেছে, কোন বিকিষাতে গ্যালীয় পদার্ঘসুলির অণুর 

অনুপাত ও উহাদের আয়তনের অনুপাত একই হইতে হইবে । 
অতএব, বিক্রিয়ার সমীকরণ ভইতে, নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়তনের বিক্রিরক 

হইতে কত আয়তন পরিমাণ গাপীয় পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহা জান! সম্ভব । 
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উদাহরণ ১। এক লিটার কার্বন-ডাই-অক্মাইড হইতে কত লিটার কার্ধন- 

মনোক্সাইড একই উষ্ণতা ও চাপে প্রস্তুত কর। সম্ভব ? 
00৯+0-200 

অর্থাৎ, ১ ঘনায়তন 0০0)£ হইতে ২ ঘনাযতন ০০ পাওয়। যায় 

১ লিটাব (05. - ২ লিটার 00--৮১৮০০, 

-১ লিটার 001 

উদাহরণ ২। একই চাপ ও উষ্ণতায় ১০* লিটাব স্টীম হইতে কত লিটার 

ওযাটাব গ্য।স উৎপন্ন কবা যাইবে? 

7156) + € এ (০ + ]12 

১ খনায এন ১ দনাযনন ১ খনাযভন 

অর্থাৎ, ১ থনাধতন স্টীম ভইতে ১» ঘন|যতন ওযাটান গ্যাস উত্পম হয় 

১০০ লিটাব স্টাম হইতে ২০০ শিটাব ওয়াঢাধ গ্যাস প|ঙয। যাইবে 

-১০০ গিটাব প্যাঢাব গ্যাস। 

উদ্দাহরণ ৩। বাঠাসে অঞ্জিভেনণ আদতন হিসাবে শঙকবা ১০ ভাগ 
মাছে ১০০০ লিঢাখ »[লধাপ-ডাউ-অন্যাইড উৎপাদন করিতে কি পরিমাণ 

বাতাশের গয়োজন? 

5675. "৯ 

১ ঘনায হন ১ ঘনায়ঠন 

অর্থাৎ ১ ঘনাধতন ১০৪ প্রস্তুত কবিতে ১ খনায়তন অপ্জিজেন প্রযোজন | 

2.2 টার ৪5725552 িচীতি 55828588548 7855 

১০০০ লিটার অন্মিজেন। 

কিন্ত ২০ লিটাগ্প অক্সিজেন ১০ লিটার বাতাসু হইতে পাওয়া যাইবে । 
০০১৮৫৭০৩০৩৩ লিটার. 

৫০০০ লিটাব বাতাস । 

উদ্দাহরণ ৪। ২০ ঘন সে্টিমিটার মিথেন গয।সকে ১** ঘন সের্টিমিটার 
অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিছ্যুতৎস্ষুলিঙ্গ ছারা জারিত করিলে উৎপন্ন 

গযাস-মিশ্রণের আয়তন কত হইবে? চাপ ও উষ্ণতা অপরিবপ্তিত রাখ। হইবে । 
০৫ + 2092 7 ০০ 4+ 21350) 

১ ঘনারতন ২ ঘনায়তন ১ ঘনায়তন 
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অর্থাৎ ১ ঘনাম়তন ০07, এব জন্য ২ ঘনায়তন 05 প্রয়োজন এবং উহাতে 

১ ঘনায়তন 005 উৎপন্ন হইবে । 

অতএব ২০ ঘন সেন্টিমিটার মিথেনের জন্া ৪০ ঘন সের্টিমিটার অক্সিজেন ব্যয় 
হইবে এবং উৎপন্ন 005এর পরিমাণ ৯* ঘন সেন্টিমিটার | 

জারণের পর, অক্সিজেনের পরিমাণ _ ১০০-9০ » ৬* ঘন সেন্টি, 

(504 এর পবিমাণ - ২০ ঘন সের্টিমিটাব 
মোট গ্যাসের পরিমাণ - ৬০+২৩ 

| » ৮০ ঘন সেটি. | 

উদাহরণ ৫1 প্রমাণাবস্তাঘ ৮০০ ঘন সেন্টিমিটার 0০, গ্যাস উত্তপ্ত 
কোকের উপর দিয়! পরিচালনাব ফলে উভাব আয়তন ১৩০০ ঘন সোর্টিমিটারে 
পরিণত হইল | বিপ্যিশেষে গ্যাস-মিশ্রণেব উপাদানগ্ুলি কি কি পরিমাণ 
আছে? 

602 4 & - 260 

১ খনামঙণ ২ খনয তন 

মনে কর, » ঘন সেন্টিমিটাব গস কারন ছ্বাবা বিজাবিত হইবাছে , তাহা 

হ₹ঈলে, উৎপন্ন 00 গাসেৰ পন্বিমাণ ২৯ ঘন সেন্টি, 

অপরিণতি৩ 005 গ্যাদেব আযঘতন ₹ (৮০০ -৯ ) ঘন সেন্টি, 

অতএব, ২ 1 ৮০০৩ -৩০- ১৩০০ 

টব ৫০০ 

অথাৎ, উৎপন্ন কাঁধন মনোকাইড ১ ঘন সেন্টি, 

এবং কার্ধন-ডাই-অক্লাইড _ ৩০০ ঘন সেটি. | 

হতরাং মিশ্রণে 0 - ৪9 ঘণসেন্টিমিগাব এবং টব ,0 ০ ১৬ ঘনসোন্টিমিটার 

ছিল । 

উদ্দাহরণ ৬। কার্ধন-মনোক্সাইভ [ 00], মিথেন 0৮,] এবং ইথেনের 
[0,৮া,] একটি ১০ ঘনসেন্টি মিশ্রণকে ৪০ খনসেন্টি অক্সিজেন সহ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ 
ঘ্বাবা জারিত করিলে ১২ ঘনসেন্টিমিটার ০0৪ গ্যাস উৎপন্ন হইল এবং 
২৩ ঘনসেন্টি, অক্সিজেন অবশিষ্ট থাকিল। গ্যাস-মিশ্রণের উপাদানগ্তলির 
পরিমাণ বাহির কর। 
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মনে কর, 00এর আয়তন _ জু খনসের্টিমিটার 
েন,এর আযতন - 7 

০27734এব আযতন » £ £ 

১7+)77+2 5 ১০ 

1 

আমর জানি, 

200 + 6), ₹ 20০0) 

২ ঘনায়চন ১ ঘনাযতন ২ খনাযতন 

8507. ৪6 5175 

১ ঘনায়তণ ২ ঘনাষতন ১ খনাযতন 

2০১7 4270, -400)5+ /্150 

২ ঘনায়তন ৭ ঘনায়তন ৪ ঘনায়তন 

+ ঘনসেন্টি 0094ব্ জন্য % ঘনস্টি ০১ প্রযেজন এবং » ঘনসেপ্টি, 

00, উৎপন্ন হয, 

॥ ঘনসেট্ি 0[],4ব জগ্ত ২, ঘণসেট্টি 0. গরয়োগন এলং 9 ঘনসেন্টি, 

00. উৎপন্ন ₹৭) 

৪ ৪ ৭ £ঘনসেট্টি ০১7. এব জদ্য ্ ঘনসেট্টি 0১ গ্রবোজন এনং ২? ঘনসেন্টি, 

(0 »উৎপন্ন ভষ। 
চি 

র্স্ 

উৎপন্ন 009৪এপ পবিম'ণ, ২:৮১ +২2 » ১২ 

এবং প্রয়োজনীর €),এব পবিমাণ ্ +৯+ ২৪ _-২৩-ল ১৭ 

অতএব? 3:1+0 12 ঈ 

24+91+২7 7 ১৯২ 

784৭4 ৮ ৩৪ 

৮ ॥ ৪ ঘনসেন্টিমিটার, 00এর আযতন 
৪ ঘনসেন্টিমিটাব, 0 «এর আয়তন | উত্তর । 
২ ঘনসেন্টিমিটার, 0৪ঢা ,এর আয়তন 

টব ॥ 
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অনুশীলন 
১। ২৫ পিটার আমোনিয়া গ্যাস প্রস্তত করিতে একই চাপ ও উষ্ণতায় কত আযঘতন 

হাইড্রোজেন দরকার হইবে ? 
২। বাতাসে অঞ্সিজেন আয়তন হিসাবে শতকরা ২* ভাগ আছে। ১০* লিটাব 50২ গ্যাসকে 

জারিত করিতে কি পরিমাণ বাতাস প্রয়োজন হইবে ? চাপ ও উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হইবে ন|। 

৩। আয়তন হিসাবে বাধুতে, 0.-২১%, টা ১-৭৯%। বাধুর সমস্তটুকু অক্সিজেনই যদি 

কার্ধনের সহিত যুক্ত হয তবে উৎপন্ন প্রডিউনার গ্যাসের উদাপানগুলির শওকরা৷ পরিমীণ কি হইবে ? 

8৪। &* লিটার আসিটিলীন গা'স প্রহলনে কত পিটার বাযু প্রয়োজন হইবে? (বাযুতে 
0,-২*০০) উংপন্ন 00২ গ্যাসেব আযওন কত হহবে। চাপ ও উষ্ণতা আপবিবর্তশীয় | 

«| .& লিটার নাহটুক অক্সাইঢকে ন।১ট্রোক্রেন পণ অক্সইডে পবিণত কবিনে একং চাপ ও 
উষ্ণতায় কঙগানি অপ্সিজেন প্রয়োজন হউবে? উৎপন্ন টব ,0, গ্যাসের লাষতন কত হইবে? 

৬। প্রমাণাবস্থাধ ১ লিট।ব ক।পন ড1হ-অবাইড প্রস্তুত কবিতে ২৭০ সে্টিগ্রেড উ্ণতা এবং 
৭৫* মিলিমিটার চাঁপেব কতখানি কাবশ-মনে।যাহদ ও অঞিজেন প্রযোজন হইবে? 

৭] ১*০ লিটাব ৮0 ইহতে প্রমাণ অবস্থায কত' আয়তন পরিমাণ 00 গ্যাম পাঁওযা 

যাইতে পারে। ( কলিকাতা । 

৮1 -৭ সেন্ট উষ্ণতা ৭২ মিলিমিটার চাঁপে ৯* বনসেটিমিটাব ক্লোবি* আশমোশিযা 
হইতে বঙঢা নাহট্রেজেন প্রমাণাবস্থাষ উৎপন্ন কবিতে পারিবে? 

৯1 ৭* ঘনসের্টিমিট।ব 00, ২৮ ঘনসেটিমিচ।র অঙ্গিঃজনেব সহিত দিশাইযা। বিদ্র।ংস্ফলিঙ্গ 
সাহায্যে জারিত করা হহল। ৩ংপর গ্াাস-মিএণটিকে 1010] অবণেব ভিতব দিযা পবিচ[লি৩ কবা 
হইলে কি গ্যাস কত পরিম।ণে অবশি্ থাকিবে । (বোম্ছে) 

১*। ২৫ খনসেটিমিটাব হায়তশ একটি ভাইডোছেন ও নাহট্রক অক্সইডেব মিশণ উত্তপ 
কপারের উপব দিধ! পবিঢালনাব পর পেথা গেব উঠাব আমতণ ২* ঘনসেন্টিমিটাব হহ্যাদে | 

গ্যাস-মি শরণেব উপ ন হভটি শহকবা কি পরিমীণে ছিন 7 চাপ ও উঞ্তভাব কৌন পবিবর্তণ হয নাই । 
(কাবা ত।) 

১১। “বটি কোলগাযাসে। 77 ৪৫০০, 011,75০) 007 ২*% এব, 050.- 6০ ছিল । 

১** খনায়ঃন কোপগাসে ১৬* ঘনাযহন অভ্িজেনের মহিত মিশাহযা বিট) শিখার লাহাযো জারিত 

করিলে, বিতিয়। শেষে কি কি গ্যাস কভ পরিমাণে খাকিবে এব, গ)ামের মোট আয়তন কঙও হহবে? 

(পাঞ্জাব) 

১২। একটি গাস মিশ্রণে 1] 758৬, 0017 8*৭ ১ 0.17,-১৪৭ আছে । ১০ লিটার 

এই মিশ্রণকে জাবিত কবি;তি কতটা বাধুর দরকার হহবে? বাযুতে অব্িজেন শতকবা ২১ ভাগ 
আছে। 

১৩। (9 এবং 0,139 গ্যাসের ৪* খনসেটিমিটাব একটি মিশ্রণ ১** ঘনসেন্টিমিটার 

অক্সিজেনের সহিত মিশাইযা। একটি গরাসমান্যস্থেব বিছাংস্কুলিঙ্গ সহকারে জারিত করা৷ হহল। 
বিক্রিয়ার পণ্ণ গাসের আয়তন ১*৪ ঘনসেট্ি হইল এবং 700] দ্বারা! শোষণের পর অবশিষ্ঠ গ্যাসের 
আয়তন ৪৮ ঘনসেি, দেখা গেল। গগাস মিশ্রণের উপাদানময়ের শনকরা পরিমীণ নির্ণয় কর। 

€ এলাহাবাদ ) 
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১৪। কার্বন মনোল্পাইভ ও কাবন-ডাই অক্সাইডের এক লিটার একটি মিশ্রণ হইতে ১৬** 

ঘনসেটিমিটায় 00 পাওয়া গেল। উষ্ণত ও চাপের কোন পরিবর্তন হয় নাই। গ্যাস-মিশ্রণের 
উপাদান ছুইটি কত পরিমাণ ছিল ? €(কলিকাত! ) 

১৫। মিথেন, ভখিলীন ও আসিটিলীনেব ২* ঘনসেট্িমিটাব একটি মিশ্রণকে বিছবাংক্ষ লি 
সাহায্ো সম্পূর্ণ জারিত করিতে ৪৯ ঘনসেটিমিটার অক্সিজেন প্রযোজন হইল এবং উহার ফলে 
৩৩ ঘন্সেট্িমিটার 005 পাওয়া গেল। মিশ্রণের উপাদানগুলি কোন্ট। কত পরিমাণে ছিল ? 

১৬। ১৫ ঘনসোর্টিমিটার হাইডোজেন, কাধন মনোকাইড এবং মিথেনেব একটি মিশ্রণের জারণের 
জন্ত ১ ঘনসেন্টিমিটার অক্সিজেন প্রয়োজন হইল এবং উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অল্সাইডের পরিমাণ 
১০ ঘননের্টিমিটার । উপাদানগুলি মিশ্রণে কি অনুপাতে ছিল ? 

৬। অল্লমিতি ও ক্ষারমিতি (40191707069 ৫ 4১1109,1117106) 

প্রশমন-ক্রিয়। 2 অয ও ক্ষারের দ্রবণ একত্র হইশেই উহাদের ভিতর 

রাসায়নিক বিক্ষিয়া ঘটে এখং জল ও লবণ উৎপন্ন হয়। দ্রবণে অস্ত আয়নিত 

হইয়া] [3+ আয়ন উৎপাধন কবে এবং ক্ষার 0917- আয়ন উৎপাদন করে। অস্ত 

এবং ক্ষাবের ক্রিয়াব সময় [1 এবং 0 আয়ন মিলিত হইয়া জল উৎপাদন 

করে ০ 

[01117 -_01+ ১০) 
[711+09 ++ +01] 2৮০1 71750 

এইবপ অন্ন ও ক্ষারের বিক্রিয়াটিকে সচরাচর “প্রশমন-ভ্রিয়া” 
(52175591050 বলা হয়। বস্ততঃ প্রণ্ম্ণ ক্রিয়াতে [+ এবং টোল- 

আয়নের মিলন ঘটে । 

বলা" বাহুল্য ব'সায়নিক শ্ুত্রানুযায়ী নির্দি€ু পরিমাণ ক্ষারের সহিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অগ্ন 

বিক্রিয়া করিবে। অতএব কোন অন্লদ্বণের সহিত উহাকে প্রশমিত করিতে যতটা ক্ষার 

প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ক্ষার মিশ্রিত কবিলে সম্পূর্ণ অশ্লটুকু প্রশমিত হইয়া লবণে 
পবিণত হহবে এবং অতিরিক্ত ক্ষারটুকু অবশিষ্ট থাকিবে । পক্ষান্তরে মিশ্রিত ক্ষারের পরিমাণ 
অ্নটুবুর প্রশমনের পক্ষে পযাপ্ড না হহলে, অতিবিক্ত অন্ন থাকিয়া যাহবে এবং সম্পৃ1 ক্ষারটুকু 
রূপান্তরিত হইবে অর্থাৎ, ক্ষার এবং অন্ন একত্র হইলেই যতক্ষণ না একটি সম্পূর্ণ বপাগ্তরিত 
হইয়া লোপ পায় ততক্ষণ বিক্রিয়া চলিবেহ। যদি অল্প ও ক্ষার ছুইর্টিই উহাদের পরম্পরের 
প্রয়োজনীয় অনুপাতে থাকে হবে দুটিই লোপ গাইবে এবং লবণের একটি প্রশম-দ্রবণ পাওয়া যাইবে । 

নির্দেশক-_অঙ্র দ্রবণ লিটমাসকে লাল এবং ক্ষার দ্রবণ লিটমাসকে শীল 
বর্ণে পরিণত করে । স্থতরাং কোন ভ্রবণে ছুই এক ফোটা লিটমাস মিশাইলে 
যদি ইহা লাল হয় তবে উহা অক্র দ্রবণ বুঝা যাইবে । আব যদি লিটমাস 

মিশাইলে দ্রবণের রং নীল হয় তবে ভ্রবণটি ক্ষারজাতীয় বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ 
২য-_-১৫ 
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বণ-পরিবর্তনের সাহায্যে লিটমাস কোন জ্বণের অল্প বা ক্ষার গুণ নির্দেশ 

করিতে পারে । 

লিটমাসের মত এক্সপ আরও অন্ঠান্ত অনেক পদার্থ আছে যাহারা নিজেদের 

বর্ণের পরিবর্তন দ্বার] অল্প ও ক্ষার-দ্রুবণ চিন্কিত করিতে পারে ; যথা £--ফিনল- 

থ্যলিন, মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড ইত্যাদি। যে সকল পদার্থ অন্ন এবং 
ক্ষার দ্রুবণের সংস্পর্শে বিভিন্ন রং ধারণ করিয়া উহাদিগকে নির্দেশ করিতে পারে, 

সেই পদার্থগুলিকে আমর] “নির্দেশক' বা স্থচক' (00810800:5) বলি । আমরা 

সর্ধদা1 যে সকল নির্দেশক ব্যবহার করি, ক্ষার এবং অস্র দ্রবণে তাহাদের রঙের 

পরিবর্তন এখানে উল্লেখ করা হইল £-_ 

নির্দেশক অল্প দ্রবণে শর ভ্রুবণে 

১। লিটমাস লাল শীল 

২। মিথাইল অরেঞ্জ গোলাপী হলুদ 

৩। মিথাইল রেড লাল হলুদ 
৪| ফিনলথ্যলিন বর্ণহীন লাল 

মনে কর, একটি 1701 দ্রবণকে [017 ভুবণ দ্বার! প্রশমিত করা হইতেছে। 

[701 দ্রবণটি একটি বীকারে লইয়া উহাকে ছুই ফোটা ফিনলথ্যলিন নির্দেশক 

দেওয়া হইল । উহ বর্ণহীনই থাকিবে । অতঃপর উহাতে বিন্দু বিন্দু ক্ষার দ্রবণ 
যিশাইলে, ক্রমে ক্রমে'উহার অস্ত্র কমিয়া যাইবে । কিন্তু যতক্ষণ অল্প থাকিবে 

দ্রবণটি বর্ণহীনই থাকিবে । কিন্ত ক্ষার দ্রবণ আরও মিশ্রিত করিয়া! সেইমাত্র 
সম্পূণ অক্নটুকু প্রশমিত হইয়! যাইবে এবং একফোটা ক্ষার অতিরিক্ত হইবে 
তৎক্ষণাৎ দ্রবণটিকে ফিনলথ্যলিন লাল করিয়া দিবে । যে অবস্থায়, অথাৎ 

যতথানি ক্ষার দিলে সম্পূর্ণ অঙ্নটুকু প্রশযিত হয় তাহাকে “প্রশমন-ক্ষণ” 

(৪1121 [)9101) বলে | নিদেশকের বর্ণ পরিবর্তনের দ্বারা এইভাবে গ্রশমন-ক্ষণ 

নির্ধারণ সম্ভব । অন্ন দ্রবণে ক্ষার না ঢালিয়।, ক্ষার দ্রবণে অল্প ধীরে ধীতে 

মিশাইয়াও প্রশমন-ক্ষণ বাহির করা যায়। স্থতরাং নির্দেশক যে কেবল কোন 
ক্রবণের অস্নত্ব বা ক্ষারত্ব নির্দেশ করে তাহা! নহে, উহা প্রশমন-ক্ষণ নির্ধারণে 

বিশেষ উপযোগী । ফিনলখ্যলিনের পরিবতে অন্তান্য নির্দেশক দ্বারাও প্রশমন-ক্ষণ 

নির্ণয় কর] যায়। 

অল্প ছুই শ্রেণীর--তীব্র এবং মৃছ। কতকগুলি অল্প যেমন ঢ01, ১90 
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ইত্যাধি ্রবণে প্রায় সম্পূর্ণ বিয়োজিত হইয়া! থাকে এবং প্রচুর [+ আয্বন উৎপন্ন 
করে। ইহার! তীব্র অয। আবার আ্যাসেটিক আযাসিভ, কার্বনিক আযাসিড 
প্রভৃতির তডিৎবিযোজন খুব কম, সুতরাং উহার। বিশেষ £7+ আয়ন দেয় না। 

ইহাপিগকে যুছু অল্প বলে । 
অগ্পের মত ক্ষারও তীব্র এবং মৃছু ছুই শ্রেণীর | তীব্র ক্ষার, যথা 07৮8 

আয়নিত হইয়া প্রচুর 917- আয়ন ক্ষষ্টি করে। কিন্তু মৃছু ক্ষার, যথা ঘার0 
বিশেষ আযনিত হয় না এবং উহা খুব সামান্য 0- আয়ন উৎপাদন করে । 

অস্প ও ক্ষারের বিক্রিযাকালে প্রশমন-ক্ষণ নির্ণয়ে উহাদের তীব্রতা বা মৃতুতা 
অন্ষায়ী নিদেশক ব্যবহার করিতে হ্য়। সব নির্দেশক সমস্ত রকম বিক্রিয়ার 

প্রশমন-ক্গণ স্থির কবাঁব পক্ষে উপযুন্ত শয়। যথাযোগ্য নির্দেশক ব্যবহারের 
একটি তালিকা দেওখা হইল £__ 

প্রশমন-ক্ষণ নির্ণয উপযুক্ত নিদেশক 
১। তীব্র ক্ষার-__মুদ্ু অস্ত ফিনলথ্যলিন 

২। মু ক্ষাব-__তীত্র অল্প মিথাইল অরে 
৩। তীব্র ক্ষাব-তীত্র অস্্ যেকোন নিদেশক 

অঙ্প ও ক্ষারের তুল্যাঙ্ক_অল্লের যতভাগ পরিমাণ ওজনে একভাগ 
প্রতিস্বাপনীয় হাইড্রোজেন থাকে, সেই পরিমাণকে “অগ্্নরের তুল্যাস্ক” (6৫0 

৬15 ৮৮, 9৫7০ 2০1৫) বলে । স্থতরাং যত গ্রার্ম আসিভ হইতে এক গ্রাম 

হাইড্রোজেন পাওয়! যাইবে, তত গ্রাম সেই আসিডের “গ্রাম-তুল্যান্ক” 
(80205191070) 1 যেমন, ৩৬৫ ভাগ [701 হইতে একভাগ হাইড্রোজেন 

পাওয়। যায়। 

1701এর তুল্যাঙ্ক, ৩৬ ৫, এবং 7301এর গ্রাম-তুল্যান্ব, ৩৬৫ গ্রাম । 

[7950,এর ৯৮ ভাগ হইতে ২ ভাগ হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন কর] যায় | 

অতএব, 17*১০)*এর তুল্যাঙ্ক, »- ৪৯, এবং [72১04 এর গ্রাম তুল্যাঙ্ক, 

৪৯ গ্রাম । 

আবার, আযাসিডের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন-সংখ্যাই উহার ক্ষার- 
গ্রাহিতা। অতএব, আসিডের গ্রাম-অণুকে উহার ক্ষারগ্রাহিতা দ্বারা ভাগ 

করিলেই উহার গ্রাম-তুল্যাস্ক পাওয়া যাইবে £__ 
অম্নের গ্রাম-অণু 

অঙ্্ের গ্রাম-তুল্যাঙ্ক - 
অয়ের ক্ষার গ্রাহিত। 
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ক্ষারের তুল্যাঙ্কও অন্রূপ উপায়ে স্থির করা হয়। ক্ষারের যত ভাগ 

পরিমাণ ওজনের একটি 0 মূলক অর্থাৎ ১৭ ভাগ ওজনের 0 মূলক থাকে, 
সেই পরিমাণকে “ক্ষারের তুল্যাস্ক” (6081521600৮. 0৫6 036 059০) বলে। 
স্থতরাৎ যত গ্রাম ক্ষারবস্ততে ১৭ গ্রাম 0 মুলক থাকে, উহাই ক্ষারের “গ্রাম- 

তুল্যাস্ক” (পু, 60815816170 | যেমন, ০017 এর ৪* ভাগে ১৭ ভাগ 0০ 

সূলক আছে। 
1৪0]7এর তুল্যাস্ক,। ৪০) এবং উহার গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৪০ গ্রাম । 

আবার, €৪(০977)০এর ৭৪ ভাগ ওজনের ৩৪ ভাগ 077 মূলক আছে । অতএব, 

0৪0017)5এর তৃল্যাস্ক রঃ ৩৭ ১ এবং উহীর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৩৭ গ্রাম। 

আমর] জানি, ক্ষারের 0] মূলকের সংখ্য।ই উ্তার অগ্রগ্রাহিতা। অতএব, 

ক্ষারের গ্রাম-অণুকে উহার অঙ্রগ্রাহিতা দ্বারা ভাগ করিলে, কত গ্রাম ক্ষারে 
একটি ০ মূলক আভে পাওযা যাইবে । উতাই ক্ষারের তুল্যাক্ক। 

ক্ষারের গ্রাম অণু 

দেখা যাইতেছে, এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক কোন অয্নে এক গ্রাম প্রতিস্থাপনীয় 

হাইড্রোজেন থাকিবে । আবার, এক গ্রাম-ত্ুল্যাস্ক কোন ক্ষারে ১৭ গ্রাম 97 
মূলক থাকিবে । এক গ্রাম হাইড্রোজেনকে প্রশমিত করিতে ঠিক ১৭ গ্রা,০1: 

মূলকই প্রয়োজন । অতএব, শ্বচ্ছন্দে বল! যায়, ক্ষারের যত গ্রাম ওজন এক 
গ্রাম-তুল্যান্ক অগ্নকে প্রশমিত করে, উহাই ক্ষারের “গ্রাম-তুল্যাঙ্ক” | 

লবণের তুল্যাক্ক__ক্ষারমিতিতে কখনও কখনও লবণের তুল্যান্ক প্রয়োজন 

হয়। লবণের ভিতরে যে ধাতুটি থাকে উহার তুল্যাঙ্ক-ভাগ যত ভাগ পরিমাণ 

লবণে থাকিবে, তাহাই লবণের তুল্যান্ক হইবে । যেমন, 

[ব১0০0$+ লবণের আণবিক গুরুত্ব, ১৬ এবং উহাতে ৪৬ ভাগ সোডিয়াম 

আছে। সোডিয়ামের তুল্যাঙ্ক, ২৩। 

অতএব ২৩ ভাগ সোডিম্নাম ২২৬ অর্থাৎ ৫৩ ভাগ 1328005এ আছে। 

[৪200$এর তুল্যাঙ্ক, ৫৩। উহার গ্রাম-তুল্যান্ক, ৫৩ গ্রাম। 
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4150505)৪এর আণবিক গুরুত্ব, ৩৪২ এবং উহাতে ২৪ ভাগ আালুমিনিয়াম 

আছে। আ্যালুমিনিয়ামের তুল্যাস্ক, ৯। 

৯ ভাগ আলুমিনিয়াম ৩২৯৯. ৫৭ ভাগ 415050)5তে আছে 
4১150505)5এর তুল্যাঙ্ক, ৫৭ এবং উহার গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৫৭ গ্রাম 

অন্প এবং ক্ষারের দ্রেব-_-সব অল্ন বা ক্ষারের দ্রবণের শক্তি বা মাত্রা এক 

হইতে পাবে না। নিদিষ্ট পরিমাণ দ্রবণে যে পরিমাণ অস্ত্র বাক্ষার দ্রবীভূত 
থাকে তাহার উপর উহার শক্তি নিভর করে। 

এক লিটার দ্রবণ আযসিড বা ক্ষাবের এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ব্রবীভূত থাকিলে 

উক্ত দ্রবণকে “তুল্য-দ্রবণ” বা “নরম্যাল দ্রবণ বলে। সঙ্কেতের পূর্বে 
লিখিয়া তুল্য-দ্রবণ বুঝান হয়। টব 0 অর্থাৎ হাইড্রোক্লোবিক আযসিডের 

তুল্য-দ্রবণ। শব ঘ০ অর্থাৎ কষ্টিক পটাসের তুল্য-দ্রবণ। 

1701এর তুল্যান্ব, ৩৬৫। উহার তুল্য-দ্রধণেব এক লিটারে ৩৬৫ গ্রাম 
[101 থাকিবে । 

২9,009 ,এর তুগ্যাস্ক, ৫৩। উহাব তুলা-দ্রবণের এক লিটারে ৫৩ গ্রাম 
৪500, থাকিবে । 

" কোন কোন জময় এক লিটার অস্্র বা ক্ষীর দ্রবণে এক গ্রাম-তৃল্যাঙ্কের 

পরিধৃর্তে উহার কোন ভগ্লাংশ পবিমাণ ড্রাব থাকে । সেই সকল ভ্রবণের নাম 
মাত্রাযারী দে ওয়! হয় । যেমন £ একটি ক্ষার দ্রবণের এক লিটারে যদ্দি এক 
গ্রাম-তুল্যান্বের একশত ভাগের এক ভাগ খাকে, তাহ। হইলে এ দ্রবণকে 

শতাংশ-তুল্য দ্রবণ (06171110117021 9010601) বল। হয়। ক্ষাব এবং অল্পের 

এইরূপ ছুইটি উদাহরণ নিয়ে দে ওযা হইল। 

লিটাকে দ্রাবের দ্রবণের নাম দ্রাবের পরিমাণ 

তুল্যাঙ্ক-পরিমাণ মাত্রার সঙ্কেত 18,00১ [7,50, 

১। ১ গ্রাম তুল্যাঙ্ক _- বব __ তুলা-প্রবণ -- ৫৩ গ্রাম -- ৪৯ গ্রাম 

২। ৩ গ্রাম-তুল্যাঙ্গ __- ৩ _ ত্রিগুণ তুল্য-দ্ববণ-_ ১৫৯ প _ ১৪৭ 

৩। হ গ্রাখ-তুপ্যাঙ্ক _-"৫1ব-- অর্ধ তুল্য-দ্রবণ -_- ২৬৫ ৮ 7২৪৫ £% 

৪1 ক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক _- "১ব-__ দশমাংশ তুল্য-দ্রবণ--€"৩ গ্রাম 9'৯ গ্রাম 
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লিটারে দ্রাবের ভ্রবণের নাম ত্রাবের পরিমাণ 

তুল্যাঙ্ক-পরিমাণ মাত্রার সঙ্কেত 1880095 79১04 

৫| তত গ্রাম-তুল্যাঙ্ক-- "*১টৈ--শতাংশ তুল্য-দ্রবণ _-"৫৩ ৮» ৪৯ 
৬। শত গ্রাম-তুল্াসঙ্ক--'০০১ব--পহত্াংশ তৃল্য-ভ্রবণ--'০৫৩ গ -- "০৪৭৯ % 

ইত্যাদি। 

'*ত[ব জ0োকে হাইড়োক্লোরিক আযাপিভের তিন-শতাংশ তুল্য-ত্রবণ বলা 
হইবে | **২৭]ব টব৪0ুকে কস্টিক সোডার ২৭ সহম্রাংশ তুল্য ভ্রবণ অথবা 
'*২৭ তুল্য দ্রবণ বলা হইবে । 

এক লিটার ভ্রবণে যত গ্রাম-তুল্যাঙ্ন দ্রাং থাকিবে তাহাই সেই ত্রবণের 
“কান্তি বা ভুল্যা্ক মাত্র৷”? (0100411) | যেমন, ৫ ৪৪০০৪ দ্রবণের 

তুল্যাঙ্ক মাত্রা '৫, কেন না উক্ত দ্রবণে "৫ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক সোডিয়াম কার্বনেট এক 
লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত আছে। পববর্তা আলোচনাতে “মাত্রা” উল্লেখ কৰিলে 
তুল্যাঙ্ক মাত্র! বুঝিতে হইবে । 

এক লিটার দ্রবণে এক গ্রাম-তুল্যাঙ্কের পবিবর্থে যদি এক গ্রাম-অণু ভ্রাব 

থাকে তবে উহাকে “আণবিক দ্রবণ গেঃ01ক7 ১০1৪০) বলা হয়। পূর্বের 
মতই এক গ্রাম-অণুর এক-শতাংশ দ্রাব এক লিটাব দ্রবণে থাকিলে দবণটিকে 
*১] অর্থাৎ শতাংশ আণবিঞ্ দ্রবণ বলা যাউবে। 

প্রতি লিটাব দ্রুবণে যত গ্রাম-অণু দ্রাব ভ্রবীড়ত থাকিবে, তাহাই দ্রবণের 
আণবিক মাত্রা হইবে । 

স্টিক সোডার গ্রাম-অণু ৪০, এবং তুল্যাঙ্ষ ৪ । সুতরাং উভভাব আগবিক- 
দ্রবণ এবং তুল্য ভ্রধণ একই | সমস্ত একক্ষারী অস্ত্র এবং একামী ক্ষারের তুল্যাঙ্ক 

ও গ্রাম-অণু স্মাণ, স্ৃতরাং উহাদের আণবিক দ্রবণ এবং তুল্য-দ্রবণ একই 
হইবে। কিন্তু অন্যান্য অম্ন বা ক্ষারের বেলায় আণবিক-দ্রবণের শক্তি তুল্যদ্রবণ 
অপেক্ষা অধিক হইবে। যেমন, 

179504এর তুল্যাস্ক, ৪৯। উহাব তুল্য-দ্রবণের প্রতি লিটাবে ৪৯ গ্রাম 
[8509 থাকে । আবার 17550,এব গ্রাম অণু, ৯৮ গ্রাম | উহাব আণবিক- 

জ্রবণের প্রতি লিটারে ৯৮ গ্রাম [2950 থাকে । 

[,90,এর আপবিক-জ্রবণটির শক্তি উহার তুল্য-দ্বণের শক্তিপ্ন 

ছিগুণ। 
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প্রমাণ-ভ্রবণ (568:50570 9010607)1 কোন দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তনে 
দ্রাবের পরিমাণ জানা থাকিলে উহাকে প্প্রমাণ-দ্রবণ” বলা হয়। অর্থাৎ, ভ্রবণে 
শক্তি বা মাত্রা যদি জানা থাকে তবে উহী' প্রমাণ-দ্রবণ বলিয়া! পরিগণিত হইবে। 
সাধারণতঃ আরতনিক বিশ্গেষণে তুল্য-ব্রবণ অথবা দশমাংশ নরেগর প্রমাণ- 
দ্রবণ রূপে ব্যবহৃত হয় । 

দ্রেবণের মাত্র! গণনা-_আমর। জানি, তুল্য-দ্রবণের এক লিটারে এক গ্রাম- 

তুল্যাঙ্ছ দ্রাব থাকে । স্বতবাং কোন নিদিষ্ট আয়তনের দ্রবণে কত গ্রাম ব্রা 

আছে জানিলে, দ্রুবণটির মাত্র। হিসাব করা যায । আবার, দ্রবণের মাজা জানা 

থাকিলে, কোন নির্দিষ্ট আযতণ দ্রবণে কি পরিমাণ দ্রাব আছে তাহাও স্থির কর। 
যার। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়। গেল। 

উদ্দাহরণ ১1 ২৫ ঘনসেন্টিমিটাব জবণে ১'৪৫ গ্রাম ৮১50, আছে। 
দ্রবণটির মাত্রা কত? 

২৫০ ঘনসেন্টিমিটাবে ২৪৫ গ্রাম 17১90 আছে । 

১ লিটারে ২৪০ * ১০*৮-৯৮ গ্রাম 550, আছে। 

[7৪১০)এর গ্রাম-তৃল্যাঙ্ক -9০৭ গ্রাম । 

দ্রবণটির মাতা -*১। 

উদ্দাহরণ ২। ৫ লিটার দ্রবণে ১০৬ গ্রান ৪,005 থাকিলে, উহার 
মাত্র কি হইবে? 

১০ ৬ 
এ ভ্রবণের এক লিটাবে ২১২ গ্রাম 5008 আছে। 

১৫৭০০)৪এর রা ৫৩ গ্রাম। 

অর্থাৎ র্ লিটারে ৫৩ গ্রাম ০005 থাকিলে উহা (বব) তুল্য-ভ্রবণ হইবে । 
খ+৯২ ্ 

ঠ চচ ২৪ ১২ গ্রাম 2 ? 5 ৫৩ শি ্ঠ ্ঠ 

শু ০০২] দ্রবণ হইবে । 

উদ্দাছরণ ৩ | ০২৫ ৪017এর ৭০* ঘনসেন্টিমিটার ভ্রবণে কতখানি 

কষ্টিক সোডা আছে? 
০017-এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ৪৭ গ্রাম 
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১ লিটার (বি) তৃলা-দ্রবণে ৪* গ্রাম কষ্টিক সোড। থাকে । 

অর্থাৎ, ১ লিটার "২৫. ভ্রবণে ৪* *"২৫ গ্রাম কর্টিক সোডা থাকিবে। 

8৪০ ৮২৫ ১৮৭০০ 

১০০৪ 

₹৭০ গ্রাম ক্টিক সোডা থাকিবে । 

কুতরাং, ৭০ ঘনসের্টিমিটার ০২৫1২ ভ্রবণে গ্রাম 

উদাহরণ ৪। ১২ ন01 ব্রণের কত আয়তনে উহার এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক 
থাকিবে? 

চ০1এর তৃল্যাঙ্ক, ৩৬৫ । 

অতএব, ১২] [101 দ্রবণের এক লিটারে ১২ * ৩৬৫ গ্রাম আসিড থাকিবে 

১০০৩ 
৪৪৪০৪৪৩০৪০০ ৪৪৪৪৪ ১২ ঘনসেন্টিমিটারে ৬৬ ৫ গ্রাম ০৪৪৪০৪৫৪৪৬৮ ৪ড৬৪৪৩৬ 

-৮৩৩ ঘনসে্টিমিটাব । 

উদাহরণ ৫। ১০% [৪,005 দ্রবণের তুল্যাঙ্গ-মাত্রা কত? 

১*%, ১,০00, দ্রবণের প্রতি ১০* ঘনসেন্টিমিটাব দ্রবণে ১* গ্রাম 
৪৪০০৪ আছে। 

প্রতি লিটাব উক্ত ্রবণে ১* «১০ গ্রাম ৯১০০৭ আছে। 

বিঞ১00,২এর গ্রাম-তৃল্যাঙ্ব ৫৩ গ্রাম। 

উক্ত দ্রবণেব মাত্র।- রি য_ ১৮৮ 

অনুশীলন 

(১) ১** ঘননেন্টিমিটাৰ কস্টিক নোডার দবণে ২ ২ গ্রাম ৪0 ধাকিলে, ভ্রবণটিব মাত্রা 

কি হইবে? 

€২) ৪৫ ঘনসে্টিমিটাব 17১১0), ফ্রুবাণ ৫** মিলিগ্রাম 11,50$ আছ্ছে। দ্রধণটির মাত্রা 

কত? 

€৩) ৩৩ শিটার কস্টিক সৌডার একটি জ্রষণে ১ ৩২ গ্রাম ব507 থাকিলে ভ্রবণেব মাত্রা 

কত হইবে ? 

(8) ২৫* খনসের্টিমিটার [101 ভ্রবে ২৫ গ্রাম আসি খাঁকিলে ভ্রবণটিব মীত্র! কি হইবে ? 

(৫) * ৩ [টব 0+ এর ২৫* খনসেটিমিটার জবণ প্রস্থত করিতে কত শ্রীম ন্াব0, 
প্রয়োজন ? 
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(৬) « ২৩ব আ্যসেটিক আসিডের (0৮,000) ৮** ঘনসেটিমিটার ভ্রবণে কতটুকু 

আসিড আছে? আযসেটিক আসিড একক্ষারী অন্ন । 

(৭) « লিটার ২ ২ ঢ,50, জ্বণ প্রস্তুত করিতে কত গ্রাম 17550 প্রয়োজন ? 

(৮) ১২ লিটার « ৫] চ501, ভ্রবণ প্রস্তত করিতে কত গ্রাম ঢ601১,61ব,0 প্রয়োজন ? 

(৯) * *€ মাত্রাবিশি্ট &** ঘনসে্টিমিটার £১1,(০০0,) ,এব দ্রবণ প্রস্তুত করিতে কত গ্রাম 

£1505904)5 প্রযোজন হইবে ? 

(১*) কে) ২৫* ঘনসেদিমিটার * ১, থে) ৫** ঘনসেন্টিমিটার * *৫ টি, গে) ১** 
ঘনসেটিমিটার * ২৫ ই ৪.0 দ্রবণ প্রস্তত করিতে কি কি পরিমাণ টব৪,0০, লাগিবে ? 

(১১) নিম্নলিখিত দ্রবণ'খণির ভুল্যাঙ্ক মাত্রা নির্ণয় কর ২-- 

(ক) ২৬০ 00, দ্রবণ (খ) ১২,৮৫1 জ্রবণ। 

(গ) ৫ ১11,০0২, বণ খে) 8720 বণ । 

(১২) ১* গ্রাম সালফিউবিক আ্যাসিড প্রযোজন। * *২ টন 90, জ্রবণের কত আয়তন 

লহা হইবে? 

(১৩) € শ্রাম কন্টিক দোডার হন্য " ২৫ [বে মারাবিশিঞ্ঠ 01] জ্রবণের কন ঘণসে্টিমিঢার 
লওয়া প্রযোজন ? 

(১৪) ৪ লিটাব এবটি ]] ১০ আআসিড জবাণ ১০ গ্রাম চা ০0, আছে। উহ্াাত আর 
কত গ্রাম চে ড্রবীভূত করি দবণটিব অল্প মাত্র। * ১ [বে হইবে? 

এ (8৫) ছুই শ্রাম কষ্টিক পোডা এব ছু গ্রাম দোপ্নযাম বাবীলট একত্র ৫** থনসেট্টি মিটার 
দ্রবণে দবীভূত থাকিলে প্রবণটিব ক্ষাব মাত্র। কত হইব? 

(১৬) ণক লিটার একটি কস্টিক পঢ়াস দ্রবণে ২ ৩ম 7১011 মাছে । ড্বণটির মাহ **৫২ 

করিত উহ্ভাতে আব কত গ্রাম টব 0ছ মিশ।ভতে হহবে? 

(১৭) ২৫* ঘনসেটিমিটাব একটি 71,৯০0, দবণে ১২২৫ গ্রাম [15১0 আছ দ্রেবণটির 
হুল্যান্থ মাত্রা ৪ আপবিক-মানা কত? 

(১৮) * ২৫ ১1 আণবিক মাত্র।বিশি্ 1৪,0০0), দ্রবণের প্রতি ১** বণসেটিমিটাবে কঠ 

গ্রাম সোডা আহে । 

অল্প ও ক্ষারের বিক্রিয়ার মূলগত নীতি £ যে কোন অস্নের এক তুল্া্ব- 
ভাগে এক ভাগ প্রতিস্থাপনীয হাইড্রোজেন আছে । সেইরূপ যে কোন ক্গারের 

এক তুল্যাঙ্ক ভাগে ১৭ ভাগ ০0% মুলক আছে। এক ভাগ হাইড্রোজেনের 

সহিত ১৭ ভাগ 0৮ মূলক মিলিত হইয়াই প্রশমন-ক্রিয়তে জল উৎপাদন হয়। 
অতএব, একথা বল যাইতে পাবে, যে কোন আাসিডের এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক 
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যেকোন ক্ষারের এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ককে প্রশমিত করিতে পারে। সংক্ষেপে 

লিখিতে পাৰি, 

এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক আসিভ 2 এক গ্রাম-তুজ্যাঙ্ক ক্ষার 

অথবা "২৫ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক আসিড _ "২৫ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার 
অর্থাৎ এ গ্রাম-তুঙ্যাঙ্ক আসিড 2 এ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার 

অক্প এবং ক্ষারের বিক্রিয়ার সমীকরণ হইতেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায়। যথা ৫-__ 

(ক) ]101+ টোন 1901+50 
৩৬৫ ৪৩ 

৩৬৫ গ্রাম [701৪০ গ্রাম 07 প্রশমিত করে । 

শি০1এর গ্রাম-তুল্যাহ্কও ৩৬৫ গ্রাম এবং বক এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ৪০ গ্রাম । 

অতএব, 1701এর এক গ্রাম-তুলাঙ্ক [ব৫0৮এব এক গ্রাম-তৃল্যাঙ্ক প্রশমিত 

করে। 
(খ) [,১০,+2বট0া 5509,+211],0 

॥॥ 

৯৮ ২“ ৫৬ 

৯৮ গ্রাম 7,১০৬ ১১২ গ্রাম 5017 প্রশমিত কবে । 

8৮ ৪? 9 ৫১ ৩ $? ক | 

উহ্াদেব গ্রায-তুলাঙ্ক 8 ৮,9০9, - ৪১ গ্রাম, 10 - ৫৬ গ্রাম । 

অতএব, 475১০4এব এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক £০ুএর এক গ্রাম-তুল]াঙ্ক 

প্রশমিত করে । 

দেখা যাইতেছে, যে কোন আাসিডের এক গ্রাম-তুল্যাস্কের প্রশমন-ক্ষমতা 
সমান | সাধারণে ব্যবজত বিভিন্ন অক ও ক্ষারের গ্রাম-তৃল্যাঙ্ক এখানে দেওয়। 

হইল । 

ক্ষাব অস্ত 

7091 - ৪০ গ্রাম। [101 ৩৬৫ গ্রাম । 
1৮০)1] - ৫৬ গ্রাম। [7১০ - ৪৯০ গ্রাম। 

০%6911১ ৩৭ গ্রাম । চ7১04 ₹ ৩২৬৭ গ্রাম। 

19506)৭ 5 ৫৩ গ্রাম। চযাব০৪ ল ৬৩ গ্রাম। 
যাও,» ৩৫ গ্রাম। ০ন75০09০ _ ৬০"০ গ্রাম। 

স্থতরাং ৪" গ্রাম কম্টিক সোডা _ ৩৬৫ গ্রাম লন ০1 
৪১ গ [৪১০ 

৬০ * 05০90লু ইত্যাদি । 

| 

|| || 
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৪০ গ্রাম ৪0০ 

€৬ % [0 

৩৭ % 0909177)৪ 

লু ৫৩. গ 50০09 ইত্যাদি 
অতএব এই নীতি হইতে কোন অগ্নের একটি নিদিষ্ট পরিমাণ একটি ক্ষারের 

কত ওজনকে প্রশমিত করিবে জানিতে পারি । 

অল্প বাক্ষারের তুল্য-দ্রবণের এক লিটার আযতনে এক গ্রাম-তুল্যাঙ্ক দ্রাব 
থাকে । 

যেকোন অক্লেব এক পিটার তুল্য-বণে ১ এ্রায তৃল্যাঙ্ন আসিড আছে । 

যে কোপ ক্ষারেব এক লিটার তুল্য দ্রলণে ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ক্ষার আছে। 
কি ১ গ্রাম-ভুল্যাঙ্ক আগ্ডি - ১ গাম তুলাঙ্ক ক্ষার | 

অতএল, যে কোন জ্যাসিডের এধ লিটার ভুল্য-ড্রল্ণ যে কোন ক্ষারের 

১ লিটার তুপ্য-দ্রবণাক £শমি ৩ কবিবে । অর্থাৎ 

আঅযাপিডেব ১ লিটাব তুপ্য-দ্রবণ _ ক্ষারের ১ লিটার ভুল্য বণ 

ক্লতরাং, আাসিডেব ৫ লিটার তুলা-দ্রবণ - ক্ষাবেব ৫ লিটার হুজ্য-ুবণ 

অণবা, আাস্ডের ৩০ *নস্ল্টিমিট|র ওলা দ্রবণ_ক্ষারেব ৩০ ঘনসেন্টিমিটার 

তৃল্য দ্রবণ 

অতএব, আযাঁচিডের € ঘনস্ট্টিমিটাব ভুল)-দ্রবণ ক্গারেব * ঘনসের্টিমিটার 

| তুল্য দ্রবণ 
ইন্াব অর্থ, কোন অগ্নের তুল্য-্রধণেব কোন নিদিষ্ট আযতনকে প্রশমিত 

করিতে ক্ষারেব সমাখ্তন তুল্য দ্রবণ প্রয়োজন হইবে । 

সহজেই বুঝা যায়, তুল্য-দ্রবণের পরিবর্তে যদি সম মাত্রায় ছুষ্টটি অম এ ক্ষার 

লয়] হয়, উহাদের প্রশমনে সখায়তন পরিমাণ প্রয়োজন হইবে । 
(১) তুল্য ভ্রবণে এক গ্রাম-তুল্যাস্ক দ্রাব ১০০* ঘনসের্টিমিটানে দ্রবীভূত 

অথবা ৩৬ গ্রাম 701 

|॥ 

থাকে। 

৯ 
রে ঘ দ্রবতশ 9 তক ০ ৭9 ১১৮৬০০০ 99 ্ু? ঝ$ 2 

৯ 
্ ঘ দ্রবণে 99 রগ গু দঃ ১০ ১১০০০ ঞ% ১ গ 

খজবণে € গঠ গঠ % ৫০ ১১০০০ ঞ% কট 3 ঞ 
এরি - 
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অর্থাৎ দ্রবণের মাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে ১ গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ভ্রাব যে আয়তন 

ভ্রবণে থাকিবে তাহা বিপরীত অনুপাতে পরিবতিত হইবে । অতএব, ৮ ঘন- 

১ 
সেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণে যতটুকু অঙ্প ব। ক্ষার থাকে ১০ 

সেন্টিমিটারে ততটুকু অস্ত্র বা ক্ষার থাকিবে । 

খ্বিদ্রবণের ১০ ৬ ঘন- 

৬ ঘনসেন্টিমিটার তুল/-ভ্রবণ২৬ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণ 

১ 
559 এ তি দ্রবণ 

১ 
ভি এ ৩7 3 ) দ্রেবণ 

০ 

৯ 
০৪১০০৬ ? 9 ১০৯ বৈ দ্রবণ 

অর্থাৎ, সম পরিমাণ ড্রাববিশিষ্ট দুইটি দ্রবশের আয়তন ও মাত্রার গুণফল 

সর্বদা একই হইবে । 

সুতরাং কোন একটি দ্রবণের মাজ্রা ও আয়তন জান। থাকিলে উহা সেই 

পদার্থের তুল্য দ্রবশের কত আয়ঙনের দমান বাহির করিতে পারা যাইবে। 

মনে কব, একটি অস্বের মাত্রা «৭ *৫ট, উহার ৪* ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণের 

কত আয়তনের সমান হইবে ? 

ধর, উক্ত দ্রবণটুকু তুল্য-খণেব  ঘনসেন্টিমিটারের লমতুল/। 

“০০৫ ৪০ 4৮১ 

, & -₹ ২ ঘনসেন্টিমিটার | 

এই নিয়মটি অক অথব! ক্ষার দ্রবণ উভর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 

এখন ধর। যাউক, ৫* ঘনসেন্টিমিটার একটি *"২ব মাত্বার অজ্-দ্রবণক্চে ক্ষার 

বারা গ্রশমিত করিতে হইবে । ক্ষাব-দ্রধণটির মাত্রা যদি * ৩৫] হয় তবে কত 

আয়তন ক্ষার-দ্রবণ প্রধোজন হইবে ? 

৫০ ঘনসেট্টিমিটার "২ অল্-দ্রবণ _ *২ » ৫* ঘশসেন্টিমিটার অল্লেব তুল্য- 

দ্রবণ । 

যনে কর, ইহার প্রশমনে « ঘনসেন্টিমিটার ০৩৫] ক্ষার-দ্রবণ প্রয়োজন | 

. « ঘনসেন্টিখিটাব *৩৫খি ক্ষাব-দ্রবণ 5. '৩৫ * £ ঘনসেন্টিমিটার ক্ষারের 

তুল্য-দ্রবণ। 
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* ক্ষারের "৩৫ *% ঘনসের্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ হু অল্নের '২ *৫* ঘন- 
সোর্টিমিটার তুল্য-ন্রবণ। কিন্তু সম-মাত্রার দ্রবণ সমায়তনে প্রশমিত হয়। অতএব 

'৩৫ ৮ /-০1২ 4৫০ 1... &- ২৮৬ ঘনসেন্টিমিটার ] 

অর্থাৎ ক্ষারের মাত্র! *ক্গারের আয়তন ক অল্ের মাত্রা * অয্নের আয়তন । 

এই সমতা সবক্ষেত্রেই প্রয়োগ কর] সম্ভব । 

একটি ক্ষার-দ্রবণের নিপিষ্ট আয়তন ইয়া উহাকে একটি প্রমাণ অন্ন-দ্রবণ 

দ্বার প্রশমিত করিলে, উঞ্ সমীকরণ হইতে ক্ষাবের মাত্রা বা জ্রবণে ক্ষারের 

পরিমাণ জানা যাইবে । এইরূপে ক্ষার-পরিমাণ নির্ধাপণকে ক্ষারমিতি, 

বলে। 

একটি প্রমাণ ক্ষার-দ্রবণ ( অর্থাৎ মাত্র! ও আন্তন জানা আছে) দ্বারা কোন 

অগ্্লের দ্রবণের নির্দিষ্ট আবতনে উহার পবিম।ণ এ ভাবেই নিরূপণ কর] সম্ভব । 

ইহাই “অশ্্রমিতি' | 

প্রমাণ-দ্রেবণ প্রস্ততকরণ 2 গ্রমাণ প্রবণ প্রস্তত করার জন্য নির্দিষ্ট 
আযতনবিশিষ্ট কৃপী ব্যবহ্ৃত হয়। এই কুপীগুলির গলাতে একটি চিহ্গ দিয়া ১০০, 

২৫০, ৫৯০ ব| ১০০ ঘনসেন্টিমিটাপপ আয়তন শিদেশ করা থাকে । কৃগীগুলির 

কাচেক, ছিপি থাকে । নির্দি্ পরিমাণ দ্রা তৌল সাহায্যে মাপিয়া কুগীতে 
লওয়া হয় এবং উহাতে জপ দেয়৷ হয়। দ্রাবটি গলিয়া গেলে আন্তে আস্তে 
চিন্ব পৃস্ত জল মিশান হয়। এইভাবে নির্দিষ্ট আয়তনের ভ্রবণে নিদিষ্ট পরিমাণ 
,ক্রাব পাওয়া যায়। উহার মাত্রা জ্ঞান! আছে, স্থতরাং উহা প্রমাণ-দ্রবণ। 

(ক) "১ 5০০৩ ভ্রবণ। 2২5০০৪এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক ৫৩ গ্রাম। 

অতএব, "১ ভ্রবণেব প্রতি লিটারে ৫৩ গ্রাম 2005 থাকে । 

', "১ ভ্রুবঞ্পের ২৫* ঘনসেন্টিমিটারে ০ ১৩২৫ গ্রাম ৪৪০০৪ থাকিবে। 

একটি পরিষ্কার ও শু তৌল-বোতল প্রথমে ওজন করা হয়। অতঃপর 
উহাতে অল্প অল্প করিয়৷ বিশ্তুদ্ধ অনার্র 800৭ চুণ দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ 
ওজন কর? হইতে থাকে । তৌল-বোতলের ওজন যতক্ষণ না ১৩২৫ গ্রাম বুদ্ধি 
পায় ততক্ষণ 1০500 স্বল্প পরিমাণে দেওয়] হয়। এইভাবে তৌল-বোতলে 
১৩২৫ গ্রাম প্রযোজনীয় 5005 লওয়! হইল । 



২৩৮ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২৫* ঘনসোর্টিমিটার একটি কুপীকে উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া একটি ফানেলের 
সাহায্যে তৌল-বোতলের [45005 টুকু উহাতে দেওয়া হয়। পরে তৌল- 
বোতলটি পুনঃ পুনঃ পাঁতিত জলে ধুইয়! ফানেলের ভিতর দিয়! কৃপীতে দেওয়া 
হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ [95005 কৃপীতে স্থানাস্তরিত করা হয়। টব৪৪০05 

দ্রবীভূত হইলে কুপীতে আরও জল দেওযা হয় যতক্ষণ না উহার উপরের তল 
কুপীর চিহ্কের সহিত এক হয়। কুপীটিকে ভাল করিয়] ঝাকাইয়া লইতে হর 
যাহাতে দ্রবণটি সমভাবে মিশ্রিত হয়। অতএব, ২৫০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণে 
১৩২৫ গ্রাম-৪৯00৭ আছে । উহাব মাত্রা "১ । ইহা! প্রমাণ-দ্রবণ। 

(খ) প্রথমে একটি গাঢতর 77550 আযাসিড দ্রবণ মোটামুটি তৈয়ারী 
করিয়া লওয়া হয় । 17590, গ্রবণের মাত্রাটি অতঃপর সঠিকভাবে নির্ণয় করা 

হয়। একটি পরিষ্কীর বুরেটে এই আযাসিডটি লওয়। হয়। বুরেটটি অবশ্ত ভাল 

করিয়া পরিষ্কার করিয়া এই আযাসিভেই প্রথমতঃ ধুইয়া লইতে হয়। একটি 
বীকারে পিপেট দ্বারা ২৫ ঘনসেন্টিমিটাব 8500৭র একটি প্রমাণ-ড্রবণ 
(১ অথবা '১]) লওয়া হয় এবং উহাতে ছুই ফোটা মিথাইল-অরেঞ্জ নির্দেশক 
এবং প্রায় তিন চার গুণ পরিমাণ (অর্থাৎ ১০০ ঘনসেন্টি, ) পাতিত জল মিশান 

হয়। দ্রবণটি ক্ষারীয় বলিয়া উহার রং হলুদ থাকিবে । বুরেট হইতে এখন 
ক্ষার-দ্রবণে ফোটা ফোটী 17550+ দ্রবণ দেওয়া হয় এবং একটি কাচদণ্ড 

সাহায্যে উহাকে নাডান হয়। এইভাবে 52950 দিতে থাকিলে যখন সম্পূর্ণ 
ক্ষারটুকু প্রশমিত হইবে, দ্রবণটি গোলাপী-লাল হ্ইয়া পড়িবে । এক্টভাবে 
“প্রশমন-ক্ষণ” জানা যাইবে । বুরেটের লিখন হইতে কত ঘনসোর্টমিটার 

আযসিড দেওয়া! হইয়াছে জানা যাইবে । 

মনে কর, ২৫ ঘনসেন্টিমিটার "১ ক্ষার প্রশমনে ৩১ ঘনসেন্টিমিটার আসি 

প্রযোজন হইল । 

আসিড-দ্রবণের মাত্রা ০৮৯৬ । 

এইভাবে বুরেট হইতে ক্ষার বা অল্প ধীরে ধীরে অল্প বা ক্ষারের ভিতর 
ঢালিয়া উহাদিগকে প্রশমিত করিয়া! উহাদের মাত্রা! নির্ণয় করাকে “টা ইত্ট্রেশন” 

(80500) বলে । উপযুক্ত পরিমাণে জল মিশাইয়! উহাকে ইচ্ছামত মাত্রার 
পরিণত করা ঘায়। 



পাসায়নিক গণনা ২৩৯ 

অন্পমিতি ও ক্ষারমিতি অম্পর্িত গণনা_ 
উদ্ণাহুরণ ১। ১:১ যাজাবিশিষ্ট একটি অল্প-প্রবণের ৩৯০ ঘনসেন্টিমিটারের 

সহিত কতটুকু জল মিশাইলে উহ! তুল্য-দ্রবণে পরিণত ইইবে ? 
মনে কর, « ঘনসেন্টিমিটার জল মিশ্রিত করিতে হইবে । 

(৮+৩০০) ঘনসেন্টিমিটাব তুল্য-দ্রবণ-১'১ খ মাত্রা ৩০০ ঘন- 

সের্টিমিটাব দ্রবণ। 
(%+ ৩০০) ৮ ১-০১*১ ৮ ৩০৩ 

?০5১ ৯১৯৮৬৩০৩৩০০ - ৬৩০ ঘনসোর্টিমিটার । 

উদ্দাহরণ ২1 ২৫ ঘনসেন্টিমিটাব ক্ষাব-দ্রবণকে প্রশমিত করিতে ৩২ 

ঘনসেন্টিমিটাব ৯ [10 দ্রবণ প্রয়োজন হইল। ক্ষাব-ডবণটির মাত্রা কত? 

মনে কর, ক্ষ।র-ব্রবণেব মাত্রাঁন& 

২৫৮4 বত ল৩২% ১ 

৩২ ১ ১ 
০৯৪ ২৮১) 

অথবা, ক্ষার-দ্রবণেব মাত্রা, ১২৮ ত্ব। 

উদ্ধাহরণ ৩। ২০ খশসেন্টিমিটান 701 এবং ৬০ ঘনসেন্টিমিটার 

সবশুর১১০০ মাশ্রত করা হইয়ছে। মিশ্রণটিকে *৩৩ বে হটে জবণ 

সাহান্য্য প্রশমিত করিতে কতটা ক্ষার-দ্রবণ প্রয়োজন হইবে ? 

৬০ ঘনসেন্টিমিটার ২ ৮০$০০৯৩, ঘনসেন্টিমিটার বি নু,5০, 

মিশ্রণে মোট (২*+৩০ )-৫* ঘনসেন্টিমিটার তুল্য-দ্রবণ আছে । 
মনে কর, উহার প্রশযনে « ঘনসেন্টিমিটা্র ৩৩ ছ০ন লাগিবে। 

£ ঘনসেন্টিমিটার "৩৩ ক্ষার-ভ্রবণ -৫০ ঘনসেন্টিমিটার অল্নের তুল্য- 
ভ্রবণ। 

2৩৩০০ ৫০ ৮১ 

৫০ 

£.৮ ৩৩ -" ১৫১ ৫ ঘনসেন্টিমিটার ক্ষার-দ্রবণ | 

উদ্দান্রণ ৪। একটি হাইড্রেক্লোরিক আসিডের ২০ ঘনসেন্টিমিটার দ্রবণ 
অতিরিক্ত পরিমাণ চকের গুঁডার সহিত মিশ্রিত করিলে প্রমাণ-অবস্থান্ম ১০ 
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ঘনসোর্টিমিটার 005 পাওয়া গেল। অক্ন-দ্রুবণটির শক্তি তুল্যাস্ক-মাত্রায় নির্ণয় 
কর। 

০8005 + 21701 09015 + [50 + 005 

২ % ৩৬৫ ২২৪ লিটার 

অর্থাৎ ২২৪০০ ঘনসের্টিযিটার 002 গ্রমাণ-অবস্থায় উৎপন্ন করিতে ৭৩ গ্রাম 

01 গ্রয়োজন। 

১০ ঘনসেন্টিমিটার 00১ অবস্থায় উৎপন্ন কবিতে 

ন্ ₹'০৩২৬ গ্রাম 01 প্রযোজন। 

২০ ঘনসোর্টিমিটার অক্-দ্রবণে "০৩২৬ গ্রাম [01 আছে 
৪528777 সত ২৭০, ₹ ১৬৩ গ্রাম দু! আছে 

[01-এর গ্রাম-তুল্যাঙ্ক, ৩৬৫ গ্রাম 

সুতরাং, উল্ত-দ্রবণেব তুল্যাস্ক মাত্রা ১৬:০৭ 
-*০৪৪ | 

উদ্দাহুরণ ৫1 ১০ গ্রাম কপারের সহিত অতিরিক্ত গাঢ [,5০0,এর 

বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত 905 গ্যাস যদি ১ পিটার ই টি 500+ ভ্রবণে 

পরিচালিত কর] হয়, তবে কত গ্রাম ১০০৪ অপরিবতিত থাকিবে? 
(কলিকাতা ) 

0০0 +211,১০4 » 00১০) এ +217 50 ৃ 
৬৩ 

73০0)8 টিসি 1৪১০১ + ০05 
১০৩৩ 

৬৩ গ্রাম কপারের বিডিউদুত ১০৪ ১০৬ গ্রাম ট্ব50০095$কে 

রূপান্তরিত করে । 

ল১৬৮২গ্রাম ত্০৪০০)৪ । 

টব550০0+-এর গ্রাম-তুল্যাস্ক, ৫৩ গ্রাম। 
১ ম মাত্রার এক লিটার ]ব25005 ভ্রবণে 2: ২৬৫ গ্রাম 

[5005 ছিল। 

অপরিবতিত ?85005এর পরিমাণ - ২৬৫ - ১৬:৮২ 
ম্ ৯৬৮ গ্রাম। 



স্বাসায়নিক্ষ গগন! ৮০৫ ২৪১ 

উদ্বাহুরণ ৬। ২৭* লেট্টিগ্রেড উ্ণতাম্ম এবং ৭৫* যিলিমিটার চাপের 
৫ লিটার আমোনিয়া "১৭ লু,১০, আআলিভের কত আক্বতন পবিমাণ প্রশমিত 
করিবে? 

প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে উক্ত আমোনিয়ার আয়তন “৬” লিটার হইলে 
৬৮৭৬০ ৫ ৯৭৫৩ 

২৭৩ ৩০৩ 

৫৮৭৫০ বি 
টি মি ০০ খ ও] রি ৬ রিকি ৪-৪১০ লিটার । 

[১5০ +2াবুও - খে ,50, 

৯৮ গ্রাম ২%*২২৪ লিটার 
প্রমাণ-অবস্থায় ৪৪৮ লিটার আমোনিয়া ১৮ গ্রাম 77550+ প্রশমিত 

কবে। 

৪ রর ৪৪৮ *€ ৯৮ 
॥ $ ৪ 8৯ ৪৪৯ 

-৯৮০ গ্রাম । (আন্রমানিক ) 

৪ ৯ গ্রাম7,১০।, -১টৈ ক্রবণের ১ লিটারে থাকে 
১১৫ 

৯৮০ গ্রাম £ ? % 

-২*ৎ লিটারে থাকে । 

অ৩এব উক্ত আমোনিষ। ২০০ লিটার আপসিড-দ্রবণ প্রশমিত কৰিবে। 

গ্রাম * প্রশমিত করে 

অনুশীলন 
*। নিম্নলিখিত ভ্রবণগুলিৰ সহিত কি পরিমাণ জল মিশ্রি 5 কবিলে উহার তুলা দ্রবণে পরিণত 

হইবে ? 

কে) &** ঘনসেন্টিমিটার ১ ২ 0, 

€খ) ১৫০ রি ১৩২ 207 

(গ) হও রি ১৮২ 5১04 1 

»। নিম্নলিখিত দ্রবণগুলি হইতে কতটুকু আয়তন লইলে উহাদেব দ্ধ ন্ব * ১ মাত্রার ১ লিটা 
বণ পাওয়া যাইবে ? 

(ক) * ৮ 20 €খ) » ৩৬ 701 (গ) * ৯৮৭ (5500 । 

৩। 2017 এবং 2০*০০0,-এর সমান ওজন পরিমাণ সমায়তন জলে দ্রবীভূত করিলে প্রবণ 

ুইটির তুল্যান্ব-মাত্রার অনুপাত কি হইবে? 
২য়---১৬ 

পি 



২৪২ : মাধ্যমিক রপায়ন বিজান 

৪। একটি সালক্িউরিক আযাসিডে ওজনাছুপাতে ২২২% 530, আ্বাছে। উহার 
খনত্, ১১৬* | এই আসিডটির তুল্যাস্ক-মান্ত্! কত ? 

«| নিম্নলিখিত প্রবণগুলিয় তুল্যাঙ্ক-মাত্রা বাহির কর :-- 

(ক) [0590২ £ খনত্ব-্ত ১৮৯৬৮, গাড় ০৮৭ ৮% 

(খ) তৈ৪017ূ ভ্রবণ £ ঘনত্ব ১ ৩২ , গা়ত” ২৮০৩ । 

৬] ১*৮% [30] ভ্রবণের (ঘন্ত্ব-্০১ ০৫) কত আয়তন পরিমাণ লইদে & লিটার 
0০1 কবা লন্কব হহবে ? 

৭1 &* ঘনসেট্টিমিটার একটি 1207 দ্রবণকে প্রশমিত করিতে ৩৬ ঘনসেন্টিমিটার 
“৩ 01 প্রয়োজন হইল। কষ্টিক সৌডা প্রবণটিব তুলাই্ব' মীত্রা গং উহার প্রতি লিটারে 
কত গ্রাম ৪0 আছে নির্ণয় কর। 

৮1 ৩* ঘনসেটিমিটার [] ১০, জ্বণকে প্রশমিত কবিতে ১৮ ঘনসেন্টিমিটাব * ৫ 

15500, প্রয়োজন হইল। (7. 90২ উ্রবণটির তৃল্যান্ধ মাত্রা কি? এ দ্রবণের প্রতি লিটারে 
কত গ্রাম [1,১04 আছে? 

»। নিম্নলিখিত জবণসমূহকে পৃথক পৃথক প্রশমিত ববিতে হহলে কিবি আয়তন * ২৭ 
[25005 প্রয়োজন ? 

(ক) ৫" ঘনসোর্টিশিটার « ৫] [7 ১০, আদিড 
(খ) ৩২ ৮ * ৩২]৭ আআসেটিক আসিড 
(গ) ৮০ » * ১২ অল্সালিক আসিড। 

১০ ৬৬ ঘনমেটিমিটাব আযঙনের একটি টঙ্জ 00 ছিল। উহা! প্রশমিত কবিতে * ৪৫1 

মাত্রার ৪২ ঘনসেটিমিটার [3,১04 প্রযোজন হহল। ট& 00, দ্রবণটিতে কত গ্রাম 

4০05১ ছিল? 

১১। ২২ ঘনপেমিটাব * ৬" 170এব সহিত ৪০ ঘনসেন্টিমিটার * হাব ০১00, দ্রবণ 
মিশাহলে, মিশ্রিত ভ্রবণের ওঞ্জ মায়া কি হহবে? মিশ্রিত দঝণে কত গ্রাম ৪০1 আছে? 

১২। ১৯২ ঘনসেটিমিটার * ১২ 401] এর সহিত ৯৮ ঘনসেন্টমিটার « ১ 17,০৭0, 

মিশাইলে মিশ্রিত জাবণের হ্ণাবমীত্রা। কি হহবে ? 

১৩। ৬৯ ঘনসেট্িমিটার টব [7,50.,এর সহিত ৪« ঘনসেটিমিটাব ২ ঢ,50* মিশাইয়। 

উহ্ধাকে ১ ১২ 240 দ্বারা প্রশমিত করা হইল। 20 প্রবণের কত আযতন প্রযোজন 

হইবে | 
১৪। ২৫ ঘনসেট্টিমিটার একটি ক্ষার জ্রবণকে প্রথমতঃ * ৭৫ টব মাত্রার ৮ ঘনসেটিমিটার একটি 

আসিড দ্বার। প্রশমন কৰা হইল। সম্পূর্ণ প্রণমন করার জন্য * ৮? মাত্রার আরও ১৫ ঘনসে্টিমিটার 
আসিড প্রয়োজন হহল। ক্ষার জবণটির মাত্রা কত ? €( কলিকাতা, ১৯১৩ ) 

১৫ । ২* ঘনসেটি মিটার মু ৪50৭ আসিড ড্রবণকে প্রশমিত কবিতে প্রথমতঃ হ* ঘনসেন্টি- 

মিটার * হব 13201 দেওয়া হইল এব" পরে সম্পূর্ণ প্রশমনের জন্য আবও ৪ & ঘনসেন্টিমিটার 
* থা 23,00২ দিতে হইল। অন্নদ্রবণটিব্ প্রতি লিটারে কত গ্রাম [7,50৭ ছিল? 



রাসায়নিক গণনা ২৪৩ 

১৬1 ** গ্রাম পটাদিয়াম-বাই-ফার্বনেটকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করিতে ২* ঘনসেতিমিটার * ২৪7৭ 

[701 প্রয়োজন হয়। গটাসিয়াম-বাই-কার্ধশেটের তুলান্ক কত? 

১৭। &** ঘনসের্টিমিটাব * ১ মা0! আসিডে কত গ্রাম আয়রন ভ্রবীভূত হইবে ? 

১৮। ১ শ্রীষ বিগ্ুদ্ধ ধাতৃকে ভ্রবীভূত করিতে ৩* ৬ ঘনসেট্টিমিটার ?ব চু 0] প্রয়োজন হইল । 

ধাতুটি দ্বিযোজী । উহীর পাবমাণবিক গুরুত্ব কত? 

১৯। ১০% সোডিয়াম কার্ধনেট দেবণের কত আযতন ১ লিটাব লু ,90+ আযসিডকে প্রশমিত 
করিবে? সালফিউবিক আসিডের প্রতি লিটাবে ৪ ৯ গ্রাম 7790, আছে । 

( কলিকাতা, ১৯১৩) 

২৯। সোদ্রিয়াম-বাই-সালফ্টে 291750, অন্নকপে বাধজত হয়। ২৪* ঘনসেটিমিটার 
১২ লট প্রশমনে যতখানি তি 7১017 প্রযোজন হয় নেই পরিমাণ কষ্টিক-পটাস প্রশমিত 
করিতে কত গ্রাম 217৭0, প্রয়োজন হইবে ? 

২১। সৌডিযাম কার্বনেট ও পটাসিযাম-কার্ধানটেব একটি মিশ্রণের ২ * গ্রাম প্রশমিত কবিতে 
৩* ঘনসের্টিমিটাব টব 7 50, প্রযোহনহইল | মিশ্রণটিতে শতকরা কত ভাগ পটাসিয়াম 
কার্বনেট ছিল? 

২২। ১৯ ঘনাসপ্টিমিটার নন ১০। ( বনত্ব ১৮৩) চাইয| জল মিশাইয়া ১ লিটার কবা হইল। 
এই দ্রবণেৰ ২* ঘনসেন্টিমিটাব্কে প্রশমিত বরিতে ৩৫ ঘনসেন্টিমিটাব * হা 22017 পায়াজন 
হহল। শাঁট সালফিউ'বক আযপিডটিঠে শতকনা কত ভাগ [ ১০, ছিল? 

২৩। ১৭ খাম 013 (৯৫/) লইয়া ৯**  ঘনসে্টিমিটার জলে ভ্রবীভূত করা হইল। 
উহার সহিত ৫* খনসের্টিমিঠার ১ কর 1701 মিশিত করা হহল। অভতঃপব জল মিশাইয়া মিশ্রিত 

দবণেন আয়ন্ন ৫** ঘনসে্টিমিটাব কৰা হহল | ণহ জশণটিব ক্ষাব প্লুথবা অল্প মানা বাহিয় কর। 

চি (কলিকাতা, ১৯২৮ ) 

২৪ এক কিলোগ্রাম 0400 হহতে উদ্ভুত চুনকে প্রশমি৩ করিতে * ১ মাত্রার কত 
আযতন রা] গয়োজন ? ( কলিকাতী, ১৯৩৮ ) 

২৫। ১৮১৫ শরীম চুনাপাথরকে ৩* ঘন।স্টিমিটার টব 10, আসিডে ক্বীতৃত কর। হইল। 
'আতরিত্ত' অঙ্পটুকর প্রশমলে ২৪ ৪৩ ঘনসেন্টিমিটার [ঘ (3907) প্রয়োজন হইল । চুনাপাথবটিভে 
শতকরা কত ভাগ 0০0, ছিল বাঠিব কর। (এলাহাবাদ, ১৯২৮) 

ৎ৬। সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং আযমোনিযাম ক্লৌরাইডের একটি মিশ্রণের ২ গ্রাম ৫€* ঘপ- 

সেন্টিমিটার 'ব 1ড20] সহিত উত্তপ্ত করিবা সম্পূর্ণ আমোশিমা দুর করা হইল। অত:পর 
অতিরিক্ত ক্ষারটুকু ২* ঘনসেক্টিমিটাপ খে 25504 দ্বাবা প্রশমিত করা হইল। মিশ্রণটিতে 
বান ,0] শতকরা! কত ভাগ ছল ? (বোম্বাই, ১৯১৭ ) 

২৭! ১৭ ঘনসে্টিমিটার একটি ক্ষার-জ্রবণ ১৭ খনসের্টিমিটার একটি [7,50২ জবণকে 

প্রশমিত করে । আবার, ২৫ ঘনসেন্টিমিটার উক্ত ক্ষার-দ্রবণ ৩৫ খনসেন্টিমিটার একটি নণে বণ 

প্রশমিত করে । অগনদ্রবণ ছুইটির শক্তির তুলন৷ কর। 

২৮ ১২৫ ঘনসেটি লঘু সালফিউরিক ভ্যাসিডে অতিরিক্ত পরিমাণ ফেবাস লালফাইড দিয়া 
প্রমাণ অবস্থায় ৫৬, ঘনসের্টি 77, পাওয়া গেল । আসিডের অন্প মাত্রা কি ছিল? ( কলিকান্ত! ) 



। ২৪ মাধামিক রসায়ন বিজ্ঞান 

, ২৯। একটি ধাতুর *'২১ গ্রাম ১** ঘললেটি. *'৫]থ 17550,এ জ্রবীভূত কর! হইল। 
অতিরিক্ত আযাগিড প্রশমিত করিতে প্রমাণ মাত্রার ৩২" ছলনেটি, ক্ষার প্রয়োজন হইল । ধাতুটির 

তুল্য কত? 
৩৯ | একটি দ্বিষোজী ধাতুর ১'*৫৪ গ্রাম কার্ধনেট ৫* ঘনসেটি, টব [01 আ1সিডে জ্রবীভূত 

করিবার পর অতিরিক্ত অন্নটুকু &* ঘনসের্ট *৫] ৪০0 দ্বারা প্রশমিত কবা হইল। 
ধাতুটির পারমাণবিক গুকত্ব কত ? 

অনুশীলন 

১। ল্যাবরেটক়ীতে সচবাচর কিভাবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয়? কিপস্ 

যস্ত্রের একটি চিত্র অঙ্কন কথিয়া উহাব উপকারিতা ও বাধহার বুঝাইয়া দাও। হাইড্রোজেনের প্রধান 
ধর্মগুলির সন্বন্ধে। যাহা জান লিখ । 

২। ক্ষাব হইতে কিন্বপে হাহডোজেন প1ওয়া সম্ভব, সমীকনণ সহ বর্ণনা কর্। 

৩। শিল্প-প্রয়োজনে হাইড়োজেন প্রপ্তত কবাব প্রণালী কিকি? মামাদের দেশে কোন্ পদ্ধতি 
জন্ুদরণ ধরা প্রয়োজন এবং কেন? 

৪ | ভায়মান হাইড্রোজেনের বিশেষত্ব কি? উহাব রাসায়নিক ধর্মের উদাহরণ দাও। 

& | শিল্পলিধিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিষরণ দাও £-_ 

(ক) অন্তধুতি খে) প্রভাবক (গ) বধ্রূপতা।। 

৬1 ভাপ প্রদ্বোগে এই সকল বস্তুর কি পবিবর্তন হয় £-- 

(ক) লেড নাইট্রেট খে) আমোনিয়াম নাইট্েট গে) আআষোনিবাম ক্লোবাইড (ঘ) মারকিউরিক 
অল্সাইও (₹) মাঙ্গাণিজ ডাই-অক্সাহড ? 

৭1 অল্লাহড কষ প্রকাব ? উদাহবণ সহ উহাদের পার্থক্য বুঝাহয়। দাও । 

৮ | জীবণ ও বিজারণ বিয়ার সংজ্ঞার্থ পিখ । “জারণ ও বিজীবণ ণিয়। যুগপং সম্পন্থু হয়” 

ইহার তাঁংপর্য বুধাইয়। দাও। 

»1 দিম্মলিখিত পদার্থগুলিব প্রস্ততি ও রাসায়শিক ধর্মের আলোচনা কর ৫ 

€১) ওজোন (২) হাইড়োজেন পাব অল্সাইড | 

১*। কি কি উপায়ে জলেব খরত| দুবীকরণ সম্ভব? জলের খবতার কারণ কি? 

(১১ (ক) লৌহ €ে) লোডিয়াম (গ) কাবন (ঘ) ক্যালসিয়াম কাবাইড (উ) আযলুমিমিয়াম 
ক্লোরাইড--এই সকল পদার্থের জলের সহিত কিবপ বিক্রিয়া হইবে ? 

১২1 নিষ্লো্ৃত পদার্থ গুলি একছ্রিত করিলে কি পরিবর্তন হইবে, সমীকরণ সহ বুধাইক্স। দাও £-- 

€ক) হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ও পটাসিয়াম আয়োডাইড | 

€ধ) মারকিউরিক ক্লোরাইড ও আমোনিয়ী 

(গ) আমোনিয়া ও কপাব সালছেট | 

€ঘ) অঙ্ক, মালফিউর্নিক আসিড ও পটাম-পারমাঙ্সানেট। 

€$) ওজোন ও জেড-সালফাইড | 



কাসায়নিক গণনা ২৪৫ 

১৩। বাধুকে মিশ্র-পদার্থরণপে গণা করার কারণ ফি 1 নিষ্জিন় গ্রাস কাহাকে বলে? উহাদের 
নাম লিখ । 

১৪। ল্াবরেটরীতে নাইট্রক আমিড কিভাবে তৈয়ারী করা হর, একটি চিত্রসহ বুজাইয়া 

দাও। নাইদ্রক আসিড নিম্নোক্ত ধাতুগ্ুলিকে কি অবস্থায় কিরূপভাবে আক্রমণ করে লিখ +-- 
কে) লৌহ (খ) কপার গে) মারকারি ঘে) জিক্ক। 

১৫ 1 কে) নাটক আসিড জাবকরূপে, 

(থ) সালফিউরিক আসিড নিকদ করপে, 

(গ) নাইন্রীস আসি নিকদ কবে, 

(ঘ) আযোরডন জারককপে, বিপ্রিযা করে, একপ হইটি করিয়া উদাহরণ সমীকরণসহ 
উদ্লেখ কর। 

১৬। বিশুদ্ধ আমোজিয়া প্রস্তভ-প্র [লী বর্ণনা কম। উহাব ক্ষাব ও বিজারণগ্ুণ প্রমাণ কর। 
পোডিয়াম এবং ক্লোরিনের সহিত আআমোনিয়ার কি বকম বিক্ষিয়া হয? 

১৭। নিয়লিখিও গাসগুলির আয়তন-সংযটি ও সঙ্কেত কিভাবে নির্ণয় কৰা যায় £- 

(ক) আমোনিযা খে) হাইডোজেন কৌরাইড ? 

১৮। হেভাব-পদ্ধতিতে আম শিযা-প্রশ্ততির স ক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

১৯) শি-প্রযোঙ্গনে শাইটিক আগিড ৮২পাদশ করার শেঠ উপায় কি? উহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও । 

২৯ চাঁবিট হালোজেনেব ধর্মগুলির এবটি তুলপামুনাক প্রবন্ধ লিখ। 

২১। প্রুবিন কে শ্যাবিষ্ধাব ক্বিযািলেন 1 কিাণে উহা, পাওয়া সন্তব হইল? হাইড়ো 
এ ঙ চু 

ফ্রীরক জাদিড পাওয়ার উপায় কি? এই আযিডেব প্রযোজন কি? 

৯২ নববেটরীভে ব্রেমিন ও হাইড়োব্রেমিক আসিড কিভাবে প্রস্তুত করা হয়? উহাদের 

শাসায়ুনিক ধর্মগ্ুলি ডলেখ বৰ । 

২৩। সমুপ-ক্তল তইতে আায়োডিন পাওয়াব উপায় কি? আযোডিন০ কি রকম ভাবে 
শ্াইড়ো! আযোডিক আ্যসিডে বপান্তরিত কৰা যাইতে পারে? 

২৪) বিরঞ্ক-চূর্ণ প্রস্ততিব একটি পদ্ধতি বর্ণনা কব । উহার বিরগ্কন শরিয়া কিরূপে সম্পন্্ হয়? 

২ | আমোনিয়াম সালফেট ও হুপার-ধসফেট মার ছুহটি কিভাবে প্রস্তুত কলা হয়? সিন্ধ বীতে 
আমোনিয়াম সীলকেট ঠৈয়ারী করাল যে পদ্ধতি অবলম্বন কব! হইয়াছে, তাহার বিশেষত্ব কি? 

২৩) নিম্নলিখিত পদার্থগুলির ভি 'ব কোন অবস্থায় কিরপে বিত্রিয়া সংঘটিত হয লিখ £-_ 
(১) নাদ1 ফমফনান এবং কম্টিক সোডা । 
(২) গীত ফসফরাস দবং লাইট্রিক আযগিড 
(৩) সালফাঁব এবং সালফিউরিক আসিউ 

(8) আয়োডিন এবং সোডিয়াম থায়োসালফেট 

(«) চিনি এবং সালফিউরিক আযাসিড 

&) ফেরিক ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন লালফাইড ? 



২৪৬ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

২৭। অস্থিভন্ন হইতে গীত ফসফরাল উৎপাদন করার উপায় কি? গীত ফমফনামকে লাম 

ধনফরাদে কেমন করি! পরিণত করা হয়? 

২৮| ফগফরিক আযামিড ও মোডিয়াম ফসফেটের উপর তাপ প্রয়োগ করিলে কি পরিবর্তন হয়? 

২৯। মীলফার ডাই-অঞাইড প্রস্তুত করায় পদ্ধতি কি? টহীর বিজারকন্ণ প্রমাণ কর। 

৩৪ | দ্পর্ম পদ্ধতিতে কি উপায়ে দালফিউরিক আপি পাওয়া যায়? 

৩১। সানফিউরেটের হাইডোজেন গমের বিজারক গণ প্রমাণ করার অন্ত তিনটি উদাহরণ দাও। 
(স্লেষণ-কাযে হাইড্রোজেন সানফাইঢের প্রয়োজনীয় দেখাওড। 

৩২। বহুরগত|। কি? নালফার ও অফিজেনের বিভিন্ন কগছেদের বৈশিষ্ট্য উদ্লেখ কর। 
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সন্ধিগত মৌল-- 82570816198] 91821061068 

শ্রটিক-_-6:58851 08:64 

শ্কটিক লবণ £০০] ৪81 
ল্কটিকীকরণ_-০27809111885610) 

শ্কুটন--১০11108 

শ্বংটনান্ধ--১০:1/8 0০১০৪ 

সন্ধানি--1827056065100 

সমগোতীয়--1০200108058 
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লমসত্ব-2007000£9068008 

গমযৌগিক পদার্থ--৪০223ষ৮ 
সমযোজা তা 90016005 

সম্পত -8%5০:9862 

সমার ভিতর --১801000209182 

সমাকৃতিসম্প্ন--3892200:05008 

সমাকুতি সুত্র 18 ০0£18020)00101820 

সমীকরণ- 90707 

লর--0103? 18592 

সরন্ধ্ -- 0০928 

সন্গল অন্পাত-51109016 7৯৮০ 

দঘজঃজারণ---৪০6০ 02:1097012 

ঘতঃদহন-- ৪০7065:06038 9022)100,8%107 

সাঙ্কেতিক আলোক 87808] 11886 

সাক্ষী সংযোগ--8)280 028102, 

সাধারণ, সামান্থা মি শ্র---205991080108] 200126076 

সাররন্দী-কার্বন বৌগ--০90, ০,812) ০০7. 

000005 

সারণী--&৬৮1৩ 
সিন্দৃষ--₹9:0111105 

সিকু প্রণালী - [0:0088$ 

নীসক, সীদা-1982 

কুরে 

সোদক-_2787553 
সোরা শোবা--881066:9 

মসোহাগা--8০:53 

ই1৩0--15015 

ইা-ধ্মী - 700816159 

হিমমি শ--15692105 20156016 

ভিমাঙ্ক-2595210£ 0০206 

হিমীভবন-_-17562108 
সা্ু--5880008 চিবাকস্-_ ৪0৪৪0, ৮1600] 
সান্্র 51--51500818 1977008 ৪101)569 

সার 1625111997 ভীবক-__ 0187070 

সল্লিজ্ঞান। 

(খ) 

0661208 ০1 &1-_শির্যাত অবস্থা 406)90--নিয়। 
08910869 ৪০%16--পরমমাএ। 

008 01069 68120 -পবম ডঞ্চতা 

80৪০) 4৪:০--পরম শৃহ্য 

/১80:- বিশোষণ 

£0802৮0৮--বিশোষক 

80081856500 059 60 &255165- অভিক্ষাঙ্ক 

&০)এ--অগ্ন, আসিড 
&0:50--- আম্লিক 

91150%6305)-- অয়ীকরণ 
&9381259- জন্পমিতি 

801418 ০1 & ১৪৪৪-ক্ষারেব অয়শ্রাহিত। 
&910-0:0০01--অব্সহ 

2016 ৪%]8--অয়লবণ 

৯01৫. ৪1:০০%- তীর অন্ন 

8০3৫, %.৪৯০---মুদু আর 

&০615৪-- সক্রিয় 
406,৮80 বলাহিত 

40070159 9০1000390-যুত যৌগিক 

4750165- আসত্তি 

ঠা বায়ূ 

41: ০5৪2 বাযু টু্মী 

47061582610-_বীজবাবক 

4£00515905-যন্থ 

4৫0 2৪৪:--অযনবাজ 

4) 88৮৮ বাযুরোধী 
$10০০1--কোহল 

151) ক্ষাব 

41511, ০80৪৮1০--তীক্ষ ক্ষার 

21055) 1090519- ক্ষার ধাতু 

$0050)7 00816 মৃহ ক্ষাৰ 



41581105--ক্ষারীয় 
418831106 890 205৮জ]৪-যৃক্ষার ধাতু 

£1198:0070 20001605610 বাপে? 

ঞ1008:০20--বহুরূপতা 

&1105--সন্ধরধাতু 

&1197 ৪869৪1- হম্পাত সঙ্কব 

ঠ]00-ফটকিরি 
/105185%70- পাবদসিশ, পাবদ সঙ্কর 

আমানগাম 
£20057000৪--অপিয়তাকার 

&0800068110--উভব্মী 

&059986179৮1০--চেতনানাশক 

8%15978- _বিশেষণ 

2105 8:709-_নিকদক 

£0) ৫:০5৪--অনার্্র 

01705] 0159100%] প্রাণিজ-মঙ্গায 

007081)08- কোমলায়ন 

7020810 -পীঙ্ধাবহ 

£0160)%] 0986111887- কৃত্রিম মাব 

8906০: বাতাচাষক 

4১620080))9:৫--বাযুমগুল 

&6০০৪-_পবমাণু আ)টম 

£$8০208৩-পারমাৎ ধিক আটমিক 
&601050 1,8&৮ পবমাণুভা । 

&6000010 10015091- পবমাণ আমান 

8602010159০ _-পরমাণুবাদ 

| 4০০7010 ৪181৮ পাবমাণ বিক গুবত্ব 

4560 03705৮,00- স্ব তঃজারণ 

73819006-- ভুলা, নিক্তি 

চ&৪৪-- ক্ষাবক 

73৪81০-_ন্মারকীয় 

738502%/ (০1 2 8০২৫) ক্ষানুগ্রাহিতা 

[38810 ৪৪]1-্্বলবণ 

89৪10--খপর 

739৪৫--গুটী 
উম্ঞজাত ০070705:0৫--িযৌগিক পদার্থ 

চ7581906- দ্বিযোজী 

3185৮ £2:০৯০০--মারুত চু্ী 

পরিভাবা ২৫৫ 
73168010176 বিজন 
810দ108039 417--ফুৎশিখা 
18০13428 -প্ুটন 

8০:1108 2০1৮ স্ফুটনাক 
73009-881)- অস্থিভন্ম 

০৮৯৯ সোহাগা 

107709 -লবণোদক 

7327৮619--ভঙগুব 

1399৮1৪-বুদ্বুদ 

13806: দীপ 

776 0:০০৮৩৮--উপজাত 

0910)086102--ভন্মীকবণ 

0810:150 ৮1৪-_উ।পনমূল] 

019 _ভন্ম 

08200720৮--কপুবি 

080111%৮5  কৈশিব 

0%:০০০-_অঙ্গারক কাপখন 

0০:০৮, 0203109--অঙ্গীবায় 

0%৪% 2:০0 টাঁলাহ লোহা 

086%15818--গাভাবন 

€(5৮%1/৮৮- গ্রভাথক 

0০90৮:10841 1909 _কেন্দ(তিগ 

050009: 0:9০85৪-_ প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি 

0199,08০--পপার 

0%৪:৮৪--আধান 

01562010%] 0৫] )--বাঁলাযনিব 

097108] 0139069-_বাসায়নিক পরিবর্ভণ 

00920709] 0:029:0198- _বাসায়নিক ধর্ম 

00609156:য--বসাযন 

01550109 6050819- মুষাধার 

0০9£01981020--৩ঞন 

0০9%1 ৮৪: -আলকাতরা 

0০09606--নসাবরণ সব 

0০ 8170168706 01 85:0%05)07---প্রসারাঙ্ক 

00703010708 ছ৪1/৮--যোৌজনভার 

0০9209088,916- দাহ 

0০200086100 হন 

09209885100, 6৩০৩- দাহ নল 
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00207000 5816-থাত্য লবণ 

0০:0798:08--সংযুতি 
002099828- যৌগিক, যৌগ 

0০52709000 :9৫10%1-যোগজ মুলক 

00100758811 --সক্কোচনশীল 

002907588101115--ংনম্াতা 

0০0080৮৮৪--গাড়ীকরণ 
0০0006106:৯60--গা, গাঢ়তাপন্ 

0০006 8:56100- গ্াটীকরণ, -ভবন 

0০9069985100--ঘনীভবন, ঘনীকরণ 
098267086:--পীতক, কল্ডেনসার 

0০9260081071---পরিবীহিত। 

0০088%2৮--নিত 

0০908616890 --উপাদান 

0০081626100, ০1 07886৪২- পদার্থের গঠন 

09062806102 - সঙ্কোচন 

0০-০70100565 9০9521900%-- অসমযোঙ্যত। 

0০00:- তাত্র, তামা 

0০109: ৪9172869--তু তে, তুঁতিয়া 

0০009 ০৪2101088--কপারের ছিল৷ 

0০-%%19105--সমযে|জাতা। 

08£803518 মুচি, মুষা 
0:58৮৯1-- ক্লাস 

07৮7 ৪৮511198৮1০9-- কেলাসন 

0০1৪--_বিবর্তন, চা 

1060980৮%61০0---আম্রাবণ 

[09০০0)00816100, _বিযোজন 

1089888501708 ৪0০০০- -উজ্জ্লন-৮মচ 

[088701%100--নিরদন 

[09110 598০90০9---উঁদ গ্রহ 

106180569092--উদ্দগ্রাহী 

[06)1%৩ঘ ৮৩৮৩-_নিগমনল 

10508185--- ঘনত্ব 

[09০৪১৮--পরিস্তাস 

108810৯63০0-- শুধী করণ 

[08910০৯৮০:--শোধকাধার 

10688200615 ৫1861119610--অস্তধূমপাতন 

7)19313--দ্বি-আদ্লিক 

10181589- বিশ্লেষক-বিল্লী 

[0900004৫--হীরফ 
[0190002880-মধ্যাবরক 

[)18০1910-দ্বিপরমাণুক 
10108910-দ্ধিক্ষারী 

101709192--বাপন 

[01)0৮৪--লঘু 

[01806 0০020017090)020$ 

80107- সাক্ষাং সংযোগ 

[01920680850৮- বীজদ্ব 

[018015962506--ত্রংশ, প্রতিস্কাপন 

[01901598106 ৫00 স৪:৫৪--অধোত্রংশ 

10190150610606 05:৫৪ উর্ধভরংশ 

0188০০39610 বিয়োজন 

[)8880158-_গ্রবীভূত করা 
1018611196100- পাতন 

103881118000, ৪৪৮--পাতন কুগী 
[0001018 900107081610--বিপরিবর্ত 

[১০৪১]৪ ৪৪1৮যুগ্মলবণ, দ্বিধাতুক লবণ 
1) 6৪৪৮- শু পবীক্ষা 

1)0611865-_প্রসার্যতা 
1)59210£- রী 

7)০০906:1০--অলমকেন্দ্রী 

55878 নান 

700928895:10৪--উদ্ত্যাগ 

[019০9$10 01801)87£--বিছাৎ-ক্ষরণ, মোক্ষণ 

দ))০:10$৮/--বিছ্বাৎ, তডিৎ 

[7019096210365, 106086৪- 

অপরাবিছাং, না-ধ্ীবিছাৎ 
70190610165, 0০081615-- 

পরাবিছবাৎ হা-ধর্মীবিদ্যাং 

চ119০610160 060৮৯] উদাসী, তড়িৎ্নিরপেক্ষ 
ঢ0150650-010910108] 60131 %190৮-- 

তাড়িত-রাসারনিক তুল্যাঙ্ক 
019০6:০৫৩--তড়িংন্বার 

ম1768:015818---ভড়িদৃবিল্লেষ 
ড19০$:০13৮৬---তড়িদবিক্লেস্ত 

ঢ1990:015910-_-তড়িদ্বিশ্লিই 



পরিভাষ। 

12190620150 ৫1958001581 ০22-- 

তডিৎ-বিয়োজন 
00806:006288158-_অপরাবিদ্যাৎবাহী 

চ0)80:00180৫--তড়িংলেপন 

[01806:0108115- -পরাবিহ্যত্ব।হী 

[116960 120108-- তডিৎংবিশোধন 

ঢ)1670678---মৌল, মৌলপদার্থ 

50200101091 1070001৯--স্ুলেসঙ্কেতি 

ঢ)00619৮:০71০--বহুনৃঙ্তিক 

[09 065801০--ভাপগ্রাহী 

17)709265- শত, 

[7025706 --এনন্াইম, উংসেচক 

03001581906 হুলাঙ্ক 

[0001022989£--হউডিযমিটার, গ)।সমান যস্তু 

[)0059101৮ _গ)াসমিতি 

)০0০£86১01)--বাম্পী কবণ, ভবন 

71০0159150010--তাপ উৎপাদক 

[)508105100- প্রনাবণ 

1506717090৮ পরীক্ষা, অভিথ্রিযা 

চা0108:%০--বিশ্েশেবক 

1,6556610যনিষ্ধাশন 

8201171491 -শাব 

1767065:5%100- সন্ধান 

চা] লব 

ম)1058- পবিক্ 
7516:৯002- পবিক্রতি, পবিশ্রাবণ 

আ।:৪-0:০০-অগ্রিসহ্ 

5600 বর্ধন 

77180 অগ্রিশিখা 

2109, 051015708- জাবক শিখ! 

19109, £80.031)4--বিজাবক শিখা 

া)%81)-0017৮--জলনাহ্ক 

৮৪৮ _কাচকুপী 
15৪৮ ০০:0109]-_শগুকপী 

[1851 21868116১০০-_পাতনকুগী 

17188), £50 5০৪৭ --অংশাঙ্কিত কুগ 

মা10%৮৫--ভানমান 

ভা1০অ৩৪৪ ০£ 59100 ান্ধকরজ 

খম---১৭ 

২৫৭ 

মা1912--তরল 
জ)এআ--ধিগিলক 
০:০৩ 027৮- উতক্ষেপী পাম্প 
ঢ1০৮০৯১)০০--সংগঠন 

77007089110 9305717050৮ 

ফোর়ার। পরীক্ষা, উৎস পরীক্ষ। 
মা০০6101058 ০7৪6511725100--- 

আংশিক কেলাদন 
ঢা:8০61010] 03861116100--আংশিক পাতন 

178582150- হিমীভবন 

ঢাা9821206 22169:6--হিমমিশ্র 

7882106 00106-হিমান্ক 

স্রা:০১০-- ফেনা 

মা৫৪1--হন্ধন 

[710201306--ধুমীয়মান 

মা00706], 02020108- বিন্ুপাঁতী-ফানেল 

চা02009] 1৪81৪-- দীঘনাল-ফানেল 
মা090০৩-_চুলী 

[081006 00035861০-দ [হচুল্লী 
[07096, 20016 সংবৃতচুণী 

0809, £৪৪:09:৮6০- পরাবঙ্চুলী 

৮ ৫৭৭এ-_গলিত 
08700 - গলপু 

[10890 101৮059 গালক মিশ্র 

17078100 0০9106- গলনাঙ্ক 

0%068--খনিস মল 

09৪৪_-গ্যাস, গ্যাসীয অবস্থা 
9488008 01898,017--গ্যান-বাপন 

09727109128] কীটনাশক 
01888 £০৫--কাচদ 

(01988 ১০০৪--ক্[চনল 

01৯2৩--চিন্ধণ লেপ 
0:0-৯6০20- শ্রাম পরমাণু 

9510-6007581976--গ্রাম তুল্যাঙ্ক 

02820 200190509- গ্রাম-অণু 

07810015060 530০--দস্তার ছিবিড 

01551100610 002201009861070- 

তে যুতি 



রী 

9297--ধুনর 
(02990 +160191-হিরাকস 

01০00- শ্রেদী, বগ 

7810098৪--থরতা, কঠোরত। 

[80 9০৪:--খরজল 

[৬৪৮ তাপ, উত্ত।প 

17656 ৫2:01,8189-- তীপবিমিমহ 
[7856 01 28৪০61০2. - বিক্রিয়-তাপ 

78855 206৮৯]--গক-ধাহু 

চ76662909709০0৪--অমমসত্থ 

11970089060] - দমসন্ব 

[7019019£959--সমাগোত্রীয় 

2০)1০অ-- শৃহ্যাগত 

লু ৫৮6৪৫--সোদক 

চ5৫:015818- আর বিগ্েষ 

1758:০9০০০০-_-জলাকধী 

77700585818৪-- প্রকল্প 

160161০0-ভলন 

[8010192, 662006898৫৩ -ন্তেলনা স্ক 

10000169৪--অপদ্রব্য, ম[লিম্, আ বর্ধন 
[0900690670%--ভান্দব 

10082001587 02008 অঠাত্পাদক বোমা 

[0868296101116- অনখবতা 

10818৮0৮-_হৃচক, নিদেশক 
15900)02) ০০)] আবেশ কুণ্ড সী 

[061৮, 1080৮1%৩-_নিজ্িয় 

[08800209015 - দাহ) 

1027501806--উপাদগান 

[50:8৯01০--অতৈব, পাধির 

1108010018--অদ্রাব্য 

08015 60৮ অন্তরক 

70828ভ15 0205026102081- 

বাস্ত অনুপাতে, বিপরীত অনুপাতে 
105198510--আয়ণিত হওয়া 
120-8118৪- লৌহচুর্ণ 

12020, :০৪৪৮-০েট লোহা 

8০:০৪।৪--সমযৌপিক পদার্থ 
180৮62180-দমাকৃতিত্ব 
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118010029০0৪-সমাকৃতি 

18০$০০৪--একন্বানিক 

75০/৩৮-_কধুক' বহিরাবরণ 

[9019--হাত। 

[%70-018০৮--দছুদা 

[9৮১৩:--ফেনা 

[৬৬- সুত্র 

1) 01 01562001095] 00100100108600- 

রাসায়নিক সংযোগ সুত্র 
[১৪ 01 002089:596100. 01100886927 

চড়পদার্থেৰ নিতাতাবাদ 
বেদ 01907086906 10000০21010- 

স্থিবান্ুপাত হুর 
[৪ 01 8001%160 0:090০:6100-- 

তুলাঙ্ক অনুপাত শুত্র 

[8 01085680908 ছ০1910799-- 

গ্যামাযতণ শুপ্র 

[১৪ ০1 189070019,900- সমাকতি শুভ্র 

[)৬জ 01 22001810018 0:000:৮100 - 

গুণানুপাত শ্বত্র 

19৮৯৭ ০1 09:6151 0:08809-- 

অপ্শপ্রেষ পুত্র 

[৪ 06 ₹9910008] 02010867007 

মিণোন্ুপাত হুত্র 
[.8৪3-_-সীঁদক সীসা 

7,0০০- চুশ 

[120 1117)- চুনেব ভাটি 

[8050৪০০০--চুনীপাথব 

[১1098 ৮96৪৮ -উ০েব ভাল 

[১5৪৮:৪-_ছু)তি 

10511950117 -ঘাতসহতা। 

215669৮--জডপদার্থ, পদার্থ 2 

115080809] 2013006-_মিএ পনার্থ 

21616 গলা 

819160£ 0০10৮--গলনাক্ক 

16290 পারদ 

81৪৮৮1--ধাতু 

81969], 1১৯১৪--অববধাতু 



118/811010- ধাতুকল্প 

215৮1, 210৮1৪-_বরধাতু 

2110৪--অভ্র 

8111 ০1 11006-_চুনগোলা 

21176] খনিজ 

31162] ৪৮৪:--এলিজ জল 

217580:6--মিআণ, সংশি শরণ 

21012: 5019100--আণবিক জনণ 

11019008181 [00019 _মাণবিক চঙ্কেত 

11019071197 চ9101)৮--আণবিক গুকত্ 

৯10180818-- অণু 

১1০91$80--গলি ৩ 

11000501010--একামা 

31020802010 _ একপবমাণুক 

ঈ10006:০01০--একতাঁ হ 

01010055192 _একযোতী 

019105908100- বাগবঙগান 

1019: হল 

১1029110008 শেষদব 

16701806--বহযোথা 

180908176 ঢাযম'ন 

18889 খণাগ্ুক না-বদ] অপবা 

68519 ০56915৪6- বাধক 

ধ906৮]- প্রশমিত 

ব906:998 45600 প্রশমন 

৪০৮5] [০106 _প্রশমশণ 

, 6০6) ৪210 _প্রশম লবণ 

1০9-০০০০০$০:--অপরিবাহী 

০০ 7066৮1--অবাতু 

00. ₹০186119--অনুদ্বীযী 

টব 02008) 0.910৯1৮৬--গরমাণ ঘনত 

টব ০:00জ1765- তুনাগ্ছ মাত্রা 

0:005] 70189891৮-- প্রমাণ চাপ 

08208] ৪০10109--তুল্য ভ্রবণ 

১৬ 02706] 692079786029- প্রমাণ উদ্কতা 

এ 2 চ প্রমাণ অবস্থা 

0218100--অগ্তধৃতি 
€068৮6019]--অষ্টগলা, অষ্টুদক 

পরিভাবা ২৫৯ 
0০08৫৪--অনচ্ছ 

020910-075917) 08000 0020900008- 

সারবন্দী কার্বন যৌগ 
০:৪-_-আকরিক 

0££801০--জৈবজাতীয় 

0£85010 ৪0187--জৈব ড্রাবক 

0285010 50৮৪৪৪০৪-লৈষ পদার্থ 

05508৮1০2--জারণ 

02191810 9660৮জাবক দ্রব্য 

[788815 ):০--নিজ্িয় লৌহ 

চ৯৪/৪-_লেই 

[808 - পর্যীয 

76271০0019৬ -পযায-স্ুৃত্র 

ঢ9110910 0০9]৪- পর্যায়-সারণী 
[১0102856615] _বশাঝবা হাতা 

11798002950 মন্স পত 

[7778708] 0))81088 মবন্তাগত পরিবর্তন 

[১7১51081 1110206:65  মবস্থাগত ধর্ম 

1188170-_নমনীয় 

[১1961706- খাতু-লেপন 

[067709610 6০০--গযাসঞ্রোণী 

1১০)50707595800- ব5যৌগিক ক্রিয়। 
1১০1%160৮- বহুমোজী 

[১0:00৪-_-সবন্ধ, সচ্ছিত 
6০99৮16 ৫৪/515৪6-_প্রবধব বর্ধক 

[70997056569 অবরক্ষেপ 

66087086100 - অধঃঙ্গেগণ 

চ:609750100--প্স্ততি 

1১:98৪৮515 -প্পেষ চাপ 

চ7০০908৪- পদ্ধতি 

0:0170%9 - উদ্দীপক 

চ:০2০:৮-- ধর্ম 

[2007106 96006 _ঝাম। পাথব 

চ01908601-- শোধন 

008118880০--.আদিক 

08870)98/৪-_মাত্রিক 

088:6৫ -শ্ষটিক 

চ১%৫1০৯1-- মুলক 



২? মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান 

0110505৩- তেজন্ি় ৪1০৭ ০০20১08,০০--মৃহ দহন।_ 

18৪852% 6160608- বিরলমৃতিক মৌল  80615108- -বিগলন 2৯৭১ 

০ 22869758)8--কীচমাল 9০: এ৪৮৪:--মুদুজল 

798051026 - বিত্রিয়া 5০106২---বাল। 

789৪৮০65০02 0£00০৮--বিক্রিয়াজাত ফল 

7599০65756-- বিক্রিয়ক 

£9%০61৪---সন্ষিগ্ন 

198£90$--বিকারক 
চ78%25া0690066--গ্রতিবিস্তাস 

7906158: গ্রাহক 

2৪৭ 2০৮ লোহিত তপু 
19990721£ ৪2০০৮ বিজারক ব্য 

89৫0০5:০০--বিজারণ 

1910000--শোধন 

চ98908795০: পুনকৎপাদনকারী 
7651006--মধশেষ 

0602৮ -বক্যন্থ 

265০2৪37916--৬ভমুখা 

[106 0০0:01)90--ব ছাকার ঘৌশ 

15106 69৪6 বলয় পরীক্ষা 

০886100-- তাপ দাবণ ॥ ০০৯০ 

১০০]. ৪০1৮--খনিজ লবণ 
1০৮০০০০ £:0৬০৪-- ঘূর্ণটু্মী 

চ১০৪$-মাবিচ| 

91৩৮5 1%000--নিবাপদ দীপ 

91807100350 শিম দা 

381৮ লবণ 

8৪৪1৮, ০0:020316% চা ণললণ 
98০ খাল 

৪৯0৫ ১৮৮1৮-বালি গোল! 

98019690 গন্গা 5 

96৫77755128 গাও 

999)7791001100 -থি তান 

81005] 178৮6 দাশ্ঠিক আলোক 

91970 9195200 0180 0275 

শব্খহীন তিক, 
৪18- ধাতুমল 

81813 ]107০--ক শুন 

8০11৫--কণিন 
৪০19৮1৪-দ্রবণীয় 

9০1081118/-__জ্রব্যতা। দ্রবণীয়তা 

9০1৩৮৪--দ্রাব 

90106,00--দ্রেব। দ্রধণ 

5০01৮৪2৮--দ্রাবক 

৪০০৮ সা 

908৮৮, লিঙ্গ 

9060৮০270-- বর্ণালী 

৪০9০)2০ 1)৪৮৮-- আপেন্সিক ভাপ 

50026809008 00200086090 স্মতনদহন 

৪6802090 ৪০9106 ০-- প্রমাণ জবণ 

96০০1--হল্পাত 

992117756100--শি বীহন 

১৮1:৮৪০--আ নাডক 

9:60) তীব্রতা শাও 

5:00 ৪০1৫-- তীত্র শস্ব 

96250৮0] 10:0018--2 [তি সক্কোত 

391১1720802 ধ্বপা *ন 

90105680099-- লু 

908090090 -লম্বিও 

3010010--গ বব 

8৩])৪: 1,০9660--অ্ি ৩? 

991১9৮ ৪9৮২:৬৪৪৫ আটিতঞ 

201১0076620 ০০0000885070- *ন “হাব 

950৮6০০৮শল 

সাস্কও 

3১10608518--% শেখণ 

92000) 

1818 শালিক, গা 

[হ000:607৩--উষ ঠা 

[] 878)]1)821176--পান দে ওযা] 

[1886--পবীক্ষা 

718০2) -- তত্র 

[০9141 00৮ তাপীয এ কক 



পরিভাষা ২৬১ 

16215] 0185038502--ভীপ-বিয়ৌজন 
[1508101005000- দপাস্র 

[9111009] 8191978-_সন্ধিগত মৌল 

[19081000 68006586089- পরিবর্তাঙ 

দ1581878- ভ্রিযৌজী 
[:001) _প্রোণী 

ঘ19)৪--নল 

10:01৫--ঘোলাটে 
শয06 81690- আদর্শ মেল 

[018:9510166 :৯5৪8- অহিবেগুনী আলো 

ঢ909০0100986৫--অবিকৃত 

[0100 মংযোগ 

0016-একক 

[0088৮0:৯860- অনংপৃক্ত 

[086৮৮16 ছুঃগ্থিত, ক্ষণ্ভঙ্গুব 

ড৪০০০]) 018611196107- অনুপ্রেষপাতন 

ড%1800910000--যৌজক 

%%]160০য- যোজাতা 

৬৮০]: বাষ্প 

95000 0678165--বাম্পধনত্ব 

৬০707188100 - বান্পীকরণ, বাম্পীতসন 

ড6)০০1/--বেগ 

61০৩18 ০ 41608100--ব্যাপন-বেগ 

ড8:20311100--সিশর 

ড1৪০০০৪--সান 

ড15008165---সান্ত্রত। 

০191৬ -উদ্বায়ী 
০1৪০৪ ঘনাযভন, আয়তন 

ড018:08 0188810185-স্তিডিস্থাপকতা 

ড০:92 008৪ আবর্ভবলয় 

ডাথ০:-১৯৮, -জলগাহ্ 

18৮৪: 0£ 0:7888111886100--কেলীসি জল 

9৪ 9০18-- মুদু অন্্ 

19৪). ০%৯৪৪--মুছু কার 

881: 8018$100- ক্ষীণ রব 

ড16121,৮--ওজন 

৪6 7:0০98৪--সিজ্ত প্রণ।লী 

ভ))019 2০৮--শেল্তপ্ত 

ঘু(16-0৮08৪ -ঠারজলি 

$/০০৫ 01)9:00%1--কাঠকঘলা 

[100- দত্ত] 

7100 09৪৯--দস্তারজ 



মৌলিক পদার্থ 
আঅন্সিজেন 

অন্মিয়াম 
আর্মেনিক 
আরগন 

আরাবিয়াম 

আয়রন - 
আয়োডিন 
আমেরিকিয়াম 

আ"[মিনিয়াম 

অ।টিমনি 
'অস্টাটিন 

ইউরেশিয়।ম 
ইউরোপিযাম 
ইতিয়াম 

উটারবিযাম 

উিয়াম 
হবিডিয়াম 

কৃপ্টন 
কপার 

ফাবন 

কালাফাশিষাম 

কেোবাণ্ঃ 

কুরিয়াম 
ক্লোবিন 

ধোমিযাম 

ক্াডমিয়াম 
ক্যালসিযাম 

গোল্ড 
গযাডোলিনিয়াম 
গালিষাম 

জাবমেশিযাম 

জিন 1 

চি 
৪. 

08 

4১8৭ 

4 

1১). 

ভা 

[ 

400 

£] 

50 

6 

৩1 

মীতশওুরী 

পারমাণবিক 

১৬৪৬ 

১৯১৫ 

৭88১ 

৩৯৪৪ 

১৬৭৬৪ 

৫৫৮৫ 

১২৬৪২ 

২৬নপ 

১২১৭৬ 

২৩৮০৭ 
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১১৪ ৭৩ 
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৮৮৯২ 
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৬৩৫৪ 

১২০১ 

৫৮৭৪ 

৩৫৪৫ 

৫২০১ 

১১৬ ৪৯ 

৪০০৮ 

১৯৭৭ 

১৫৭৩ 

৬৯ ৭* 

৩ 

৬৪৩৮ 

১৩৯৩ 

পরমাণু-্রুমান্ক 
৮ 

৭৬ 

৩৩ 

১৮ 

৬৮ 

২৬ 

৪৩ 

৯৫ 

৩ 

৫১ 

৮৫ 

৫১ 

৩ 

১৯ 

৭৪ 

৩৯ 

ণ৭ 
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৬ 

১ 

২৭ 
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৪৮ 
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শন 
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৩১ 
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৩৩ 

৫৪ 



মৌলিক পদার্থ 
জারকো পিয়াম 

টান্স্টেন 

টারবিযাম 

টাইটে দিয়াম 

টিন 

টেলুবিয়াম 

ট্যান্টর্তাম . 
ডিসপ্রেসিব'ম 

থুলিযাম 
থোনিয়াম 

থ্যাঁলযাম 

নালয়াবিয়াম 

নাহা ত্রাজেন 

শিকেল 

শিয়ন 
নিফোডিমিয়াম 
নেপচুশিয়াম 
পটাসিযাম 

প্লাটিনাম 
পটাশিয়াম 

প্রেদিযোডিমিয়াম 

প্রেটোছ্আ ইনিয়াম 
প্রোমেিয়।ম 

প।ালেভিয়াম 

ফদ্যরাস 
»পেখ বিন 

ফ্য।শ্গিয়াম 

বাকেলিযাম 
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